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সণ্তমোহধ্যায়ঃ। 

প্রথমোহষ্টক?। প্রথমং মগ্ডলং। 

মূলং) পদ-বিশ্লেণং। মন্ধ্বান্ুগারিণী-ন্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, লা়ণভাযং। 

ভাস্ান্ত্বাদঃ, নিশদার্থঃ প্রভৃতি লমেতা। 
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পুজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদান-লাহিড়ী-শর্মণ। 
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২ জীত্ীহরিঃ-খরণং। 

রগ) রিড ররর ররর জারা চটি আচ হারা রাজার উঠার চাারারিরটহাা ভারি ভিযও জর হর 8 তরি 

শািল্যবংশলভূতে। রামমোহনজে। দ্বিজঃ ॥ | 

বর্দমনাখ্য-জেলায়াং গরমে রামচন্দ্রপুরে। 
আীৎ সুধীঃ সুধ।রামঃ সর্ধেষ।ং জীতিসাধকঃ | 

দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্ত লাহিত্যগতজীবনঃ। 

বসতি স্বগণৈঃ মহ হাবড়া-নহরেহধুন। | 
'পৃথিবীরইতিহাম? ইতি খ্যাতে। গ্রন্থস্তস্য। 

সুধীনাং তৃপ্তিমাধকঃ সত্যতত্বপ্রকাশকঃ | 

ব্যাখ্যায়াং চতুর্ষেদস্ত সম্প্রতি সরতে ভবে 

কৃপয়। জ্ঞানদেবস্ সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥ 

মর্ম নুন।রিণী ব্যাখ্য। ভূত্ব। আজ্ঞনন।শিনী | 

| 

লি 

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-গুতঃ। 

ূ জানালে।ক প্রদ| তুয়াৎ নর্ষেষ।মস্তরে নদ ॥ 

রর তক-০৬- 
22253225-25-8585225857525378255752755 

হাওড়া-সহরছে "পৃথিবীর ইঠিহান মুদ্রা ইগীরেজনাথ-মাহিডী-র্দণ। মুদ্রিত] গুকাশিতা চ। 



সর 

৮৩ 

খধেদ-সংহিত|। 
স্পা 8০৫০ ১৫০০০ 6 

সগ্ডমোহ্ধায়। 

প্রগমং মণ্ডলং | পঞ্চদশোইম্ুবাকঃ। পঞ্চননতিতমং স্থৃক্তধ। প্রথমোইট্ুকই। 
সপ্তমোহদ্যায়ঃ | প্রথমাৎ আরভা তৃতীয়পর্যস্তং ত্রয়ঃ বর্গাঃ। 

চু ঙী 
৬ 

পঞ্চনবতিতমং সৃত্তং 
০ 

এই ন্বক্ষে সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ হইল। এইরূপ অষ্টাদশ হতে এই অধ্যায় লম্পূর্ণ 
হইলে। লমগ্র অধ্যায়ের_সেই অষ্টাদশ হৃক্তের-_মোট খকৃ-লংখ্যা -১৭৯। তাহার মধ্যে 

একটী শ্ুন্তে (৯৯ হৃক্তে) লর্বাপেক্ষা জল্পসংখ্যক অর্থাৎ মাক্র একটী খ্রকু আছে এবং 

একটী সথত্তে (১১২ স্ুক্তে ) নর্বাপেক্ষা অধিকসংপ্যক অর্থাৎ পঁচিশটী প্নকু আছে। 

গ্রথম পচটী স্বক্ষের (৯৫ম হইতে ৯৯ম হুক্তের) দেবতা--অগ্নি, দ্বিতীয় পাচটী হজের 

(১০*ম হইনে ১*৪ম সুত্র) দেবতা - ইন্ত্র;ঃপ্তৎপরবত্তাী তিনটী সুক্ষে (১*৫ম হইতে 

২০৭ম সুক্তে ) বিশ্বেদেগণ ও সর্বদেবতা লম্পৃজিত; দুইটা সুজ (১*৮য ও ১০৯ম হ্ত্ত) 

ইন্্রও অগ্নি উভয় দেবতাক। তৎপরব্তাঁ দুইটি সুক্ত (১১*ম ও ১১১ম সুক্তু) খু 
দেলতাসন্বদ্বীয়। শেষে স্থক্তের (১১২ স্থুক্তের) দ্েবতা-অশ্বিদ্বয়। তবে লকল নুক্তেরই 
উপনংহারে এঁ পকল দেবভার প্রসঙ্গ -ক্রমে মিক্র বরুণ আদদতি পি্ধু পৃথিবী ও আকাশ গ্রতৃতি 

দেবতাও আহুত হইয়াছেন। প্রতি সথক্তের শেষেই ফা! আছে,-“তন্নে! মিতে। বরণে! 

মামহস্তামদিতিঃ পিন: পৃথিন। স্োৌঃ1৮ 

আলোচ্য এই পঞ্চনবতিতম শৃক্ত--অগ্রিদেবতা-বিষয়ক । এই হুক একাদশট) 

থক আছে। কিন্তু ইহার প্রত্যেক খকৃ--বিষম প্রহেলিকা-পর্ণ। তাহাতে 'অগি' বলিতে 

কোন্ অগ্নিকে যে সম্বোধন করা হইতেছে, তাহা নিষ্কাশন করা বড়ই কঠিন। অর্থ 

বিভিন্ন প্রকারে নির্দেশ করা যাইতে গারে। জলম্ত অগ্নি-পক্ষেও অর্থ হয়; অগ্রি-নামক 
খরষ-পক্ষেও অর্থ অধ্যাহার করাযায়; আবার আমর] 'অগ্ি। বলিতে যে জ্ঞানাগ্রি তর্টে 

মঙগতত দেপিতেছি। তাহাতেও আস্থ। আদে। অগ্নির উৎপতি, আবস্থিতি এবং ক্রিয়া'ল* 



& ধাযদ-ংহিত। | [১ যগুল। ১৫ আনুবাক। ৫ সুকধ। 

এই নুক্তের একাগশটি গকে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। ভায়ে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহা 

বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া আছে। তদস্ুগারে অগ্নির উৎপত্তি বিষয়ে--জনুযস্থান-সম্বন্ধে 

তিনটী মত পরিব)ক্ত দেখি। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে-দিবাই অগ্নির গভধারিণী জননী। 

কারণ? দিবসে অগ্নির জ্যোতি; শৃর্যযকিরণে খগ্রকাশ অপরস্ফট থাকে । তাহাই অগ্নির 

গর্ভাস্থায় অবস্থতি । নুতরাং দিখা অগ্নির গরননী। দ্বিতীয়ত: বলা হইয়াছে, অগ্নি 

কাষ্ঠের ধর্ষণে উৎপন্ন হয়। নুৃতরাং কাষ্ঠই অগ্নির জনয়িতা। তৃতীয়তঃ প্রকাশ, - সমুদ্রে 

আকাশে ও অস্তরিক্ষে অগ্নি বিগ্তমান আছেন না উৎপন্ন হয়েন। তার পর' অগ্নির 

ক্রিযার বিষয় ভায়াদিতে গ্রকাশ,__অগির ক্রিয়া সুর্ষ্যে, পৃথিলীতে ও কা্ঠে দ্রীপামান। 

অগ্নি পথিনী হইতে রস উত্তেলিন পৃথিসীকে শশ্যশালিনী কাবন। এনন্্রকাব বর্ণনার 

ঘ।রা জলত্ত অগ্রিমুত্িই লাপারণতঃ স্যাখ্যাদতে গ্রকাশ পাইখা আদিতেছে। কিং 

কেহ মনন বা খধি-সম্পর্কে ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। যাহ! হউক, আমাদিগের 

ব্যাথা-মুখে লকল ভাবেরই বাঞ্জন] দেখিতে পাইবেন। 

পঞ্চনবতিতমনুভ্তগন্ক্রমণিকা | 
ভ্রীত্ীগণেশায় নমঃ ॥ 

যগ্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেবোভ]ইখিলং জগৎ। 

নির্মযেতমহং বন্দে নিগ্যা তীর্ঘমহেশ্বরং ! 

প্রথমে মগডলে পঞ্চদশেহনুবকে প্রপমং শুজ্ং স্যাথা।তং । থে নিরুপে ইতোকাদশর্টং 

ছ্বিতীযং শ্বক্তং। তত্বান্তক্রমাতে । দ্বে একদশৌষণায় বাগ ইতি গ্মিশ্চান্যন্মািতি 

পরিজাষয়। কুৎ্পন্তাঘরত্তেবাজিরসঃ কুল খাসিঃ।  অনাদেশপবিন্গাদম! ভিষ্প, ছন্দঃ। 

উষাল প্রাতঃকালে হনির্ভাগোহগ্রিরত্তি প দেবতা । মদ্বাগেয়ং ভর্তি পুর্োক্তত্বাৎ 

তহাদিপরিভাবষেদমাদীনি গঞ্চগ্রভ্ডানি কেবলাগ্রিদবতা।নি। অতোহগ্ঠ সুক্তন্টোষস 

গুণনিশিষ্টোহগ্রিঃ শুদ্ধোইগ্রিব্ষ। দ্রেবতেতি বা শবার্থঃ। প্রাতবন্তবাকন্যাগ্নেয়ে ক্রুতৌ 

গঞ্চনবতিতম সুঞ্ানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ 

গ্রথম মণ্ডলের পঞ্চরশ অন্বব/কের গ্রথম সুক্ত ব্যাখাত হইয়াছে । 'ঘে বিরূপে" ইত্যাদি 

একাদশ খকৃ-নিশিষ্ট ত্বিহীধ হুক্ত (আন্ত হইতেছে )। তদ্বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে)-€ঘে 

একাদশোযসায় না অগ্রুয়ে' ইতি । *ঝধিশ্চান্যম্বাৎ। এই পরিভাষার দ্বারা কুৎসের অন্নবৃত্তিতে 

আস কুত্স খধি। অনাদেশ পরিভ!ঘার দ্বারা রিটুপ, ছন্।। উধায় প্রাতঃকালে অগ্নি 

হনির্ভাক্ হয়েন। তিনিই দেবতা। অথবা, 'ছাগ্নেমং তত এইরূপ উজ্জি-হেতু ( অগ্নিই 

দেবতা )। তুহাদি পরিভাষার দ্বারা এই হইতে পাঁচটা সু্ত কেন অগ্নিদেনতা-সন্বন্ধীয়। 

অতএব এই সুক্কের ওষপ গুণ-নিশিষ্ট আগ অথব| শুদ্ধ অগ্নি দেল্ত| ইহ! শব্দার্থ । গ্াতরনু- 



১ আক, ? পণ্যায়।১ বর।] : পঞ্চনবতিতমং সুক্তং | ৫ 

ত্রেট্ভে ছন্দসীদমাদিকে তবে সুক্ষে। তথা চ শ্বত্রিতমতৈতহ্থা! ইতি ধঙ্ডে। ঘ্বেবিরূগে 
ইতি শ্ৃক্ে। আৎ ৪1১৩। ইতি ॥ অশ্বিনশক্কে চৈতে প্রাতরন্বাকন্থায়েন তক্তৈব 

সমায়াযস্তেততিদিষ্টতবাৎ॥ তত্র গ্রথমামুচমাহ। 

গ্রথমমণ্ডলন্ত পঞ্চনবতিতমে হৃক্তে প্রথমা খক্। খাষঃ কুৎসঃ। ভ্রিটুপ, ছন্দঃ। 
দেবতা অগ্নিঃ। প্রাতরন্থবাকস্তাগনেয়ে ক্রুতো আহ্বিনশস্ত্রে চ বিনিয়োগ; | 

গুথম। খাকৃ। 
(প্রথমং মগ্ডলং । পঞ্চনলতিতমং সুক্তং । প্রথম! কৃ) 

| | 

॥গ॥ দে বিরূপে চরতঃ ত্বর্থে 

| | 

তান্যান্যা। ব্ংসমুপ ধাঁপয়েতে। 
ূ | | ] 

হরিরন্যন্তং ভবতি ্বধাবাচ্ছ,ক্রো অন্থান্াং 
| 

দদৃশে নুবচ্চাঃ ॥ ১॥ 

পদ-বিশ্লেষণং | 

৬. এ | | | 
দে ইতি। বিরূপে ইতি বিহরূপে। চরঠঃ। স্বর্থে ইতি হৃহমর্থে। 

| | | 
অম্য।হনন্য। | বৎসং। উপ। ধাপয়েতে ইতি। 

| | | 

হরিঃ। অগ্স্তাং। ভন্তি। স্বধাইবান্। শুক্রঃ। অন্যন্তাং। 

দশে । সুইবর্চঃ | ১ ॥ 
পপ স 

বাকের আগ্নেয় ক্রতুতে জিটুপ, ছন্দে এই সুক্ত আদি ছুইটী সুক্ত (প্রযুজা)। এ বিষয় 
'অখৈতস্থা' এই থণ্ডে এইরূপ সুক্সিত আছে; “ত্বে বিরূপে ইতি শৃক্তে” (আত ৪ ১৩) ইতি। 

আর্িনশল্েও ইহা প্রমুজা। প্রাতরনুবাক-্ায়ের ছারা 'তস্তৈব লমায়ায়ন্ত' ইত্যাদি দিষ্হেতু। 



৬ ধাখেগ-নংহিত। | [ ১ মুল, ১৫ অনু, ৯৫ শৃক্ত। 

মর্দনুম!রিণী-বা।খা। | 

বিরূপে' ( পরম্গরবিপরীত প্রক্কতিসম্পয়নে ) “দ্বে' (দিধারাত্রী_-জানাজ্ঞানরূপে ইতি 
যাবং) যদ "দ্বর্থে। (শোভনমার্গে, মতপথি, সছুঙ্গেশ্তটে ইতি ভাবঃ) চরতঃ' (ক্রিয়াশীলে 

ভবতঃ), তদা “আন্যান্তা' (পরম্পরব্যতিহারেগ। পরম্পরৈকরূপক্রিয়াকরণেন) “বংশং। 

( মন্ুযরূপং তনয়ং, অনুসারিণং গ্রিয়ং জনং ) 'উপধাগয়েতে' (পরিপোষয়তঃ )) “অন্যন্থাংঃ 

(জনন্াং, একায়াং গো|ধিকায়াং ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ (লগ্তাববাহকঃ কর্মনিবহঃ) যত 

ছবধাবান' (ক্রিয়াবান। মঙ্গলপ্রদায়কং) £ভবতি+ (বর্ততে), তথা 'অন্ন্যাং? 

(জনন্টাঃ, অপরায়াং গোধিকায়াং অপি ইতার্ঘঃ) 'শক্রঃ' (নংকর্দুপ্রভাবঃ। শুভ্রজ্যোতিঃ 

ইতর্থাঃ) ন্ুবর্চ?। (শোভনদীপ্তিসম্পন্নঃ।  প্রকাশমানঃ) দশে (দৃপ্ততে)। 

জয়ং ভাবঃ- জ্ঞানে অজ্ঞনে বা যন্মিন অবস্থয়াং এব লতকম্ম অনুঠিতে লতি তন্তু 

শুভফলং নিশ্য়ং এধ লব্ধলাং। (১ম-৯৫হ -১খ)॥ 
ঙ তী 

্ 

বলাগুবাদ। 

পরস্পর-বিপরীত-গ্রকৃতি-ম্পন্ন জানাজ্ঞ।ন-রূপ দিবারাত্রি যখন 

মপথে মদুদশ্যে ক্রয়াশীল হয়) তখন, এরস্পর একরপ ক্রিয়।র দ্বার 

অনুগ।রী [্রয়জনকে পারপে।ষণ করে) একজন পে।ধিকাতে মদ্ভাবণাহক 

কর্মীণিবহ যেমন জ্িয়াবাম্ মপলপ্রদায়ক হয়; অপর গোধিকাতেও 

মেইরূপ মতকর্ণাপ্রভীব--শুত্রজ্যে।তি) শে।তনদীপ্তি-মম্পন্ন--প্রক।খমান 

দুষ্ট হইয়। থাকে। (ভাব এই যেজ্ঞানে ঝ অজ্ঞান যেরূপ 
অবস্থ।তেই হউক, মতকর্ছ অনু্ঠ।ন করালে, তাছ!র শুহফল নিশ্চয়ই 

প্রাপ্ত হওয়া যায়।)॥ (১ম--৯৫সু--১ধ)॥ 

লায়ণ-ভায্ুং | 

দ্বর্থ স্বরণে শোতনগগন।গমলে | যদ্ব। অর্থঃ প্রয়োজনং । শোভনপ্রয়োজনোপেতে 

বিরূপে বিষমরূপে শুক্ুকৃধতয়। নানারূগে দে অহোবাজ্ে চরতঃ। পুনঃপুনঃ পর্যাবর্তেতে। 

তে চাহোরাতে অগ্নেঃ সূর্বান্ত চ জনন্ঠোঃ | তত্র রাতেঃ পুক্রঃ হ্যযঃ। নহি গর্ভনস্রাঙজ- 

লায়ণত|খের ব্গ|নবাদ। 

'্ব্ণে স্বরণে অর্থাৎ শোভনগমন।গমনে। অথবা! "অর্থঃ পদে প্রয়োজন বুঝায় 

দবর্থে শোভনগ্রয়োজননিশিষ্ট। বিরূপে বিষমরূপে শুক্ুকৃ্ণতার দ্বারা নানারূণে 

“ঘ্বে' অহোর।ত্রি 'চরতঃ পুনঃপুলঃ পর্যাবর্ধন করিতেছে; এবং গেই অহোরাত্রি অগ্নির 

ও হূর্ধের দুই জননী হয়েন। পেখানে রাত্রির পু হূর্য/) কেন না, হিলি গর্ভবৎ ঝাত্রিতে 



১ তাক, ৭ অধ্যয়। ১ বর্গ।]  পঞ্চনধতিতমং সুক্তং। ৭ 

বস্তহিতঃ দন্ তন্ত।শ্চরমতাগাদুৎপগ্ধতে । অহৃঃ পুতোহগ্রি। স হি তত্র বিদ্কমানোহপি 

গ্রকাশরাহিত্যেনালৎকপঃ লন্ তত্মাদহঃ সকাশানিরুক্তঃ প্রকাশমানং স্বসমানং লততে। 
অনয়োরেতয়োচ পুক্রহ্ং চ তৈত্তিবীয়ৈরায়য়তে। তয়োরেতো৷ বংদাবগ্রিশ্চাদিত্যশ্চ। 
রাজরের্বৎদঃ শ্বেত পাদিতাঃ। অস্কোইগ্িন্তাআেরুণঃ (টতৈ* আত ১১) ইতি। তে 

চাহোবাজে বত্লং স্বং স্বং পুজমন্ঠান্তা পরম্পরব্যতিহারেণোপধাপয়েতে। শ্বকীয়ং রং 

গায়মতঃ। ঘদ্রাত্র্যাকর্তৃব্যং খপুজন্ত।দিত্যস্ত রসন্ত পায়নং তদহঃ করোতি। যদহ্া।কর্তব্যং 

স্বপুজন্তাগ্নে রসন্ত পারনং তত্রাত্রিঃ করোতি । এতচ্চ সায়ং প্রাতঃকালীনাহুত্যতি গ্রায়ং। 
শীতে চ। তণ্মা! অগ্রয়ে লায়ং হর্ধ্যায় প্রাতঃ (তৈ* ত্রাৎ ২১২) ইতি। যন্মাদেবং 
তন্মাদস্যস্তাং স্বজনন্যা অন্যন্ঠামহরাত্িকায়ামগ্নেঞ্জনন্য।ং হরী রসহরণশীল আদিত্যঃ স্বধাবান্ 

হবিলক্ষণান্রবান ভবতি। শুক্রো নির্মলদীপ্তিরগিঃ শ্বজনন্যা! অন্তন্তাং রাত্রযামাদিত্যন্ত 

জনন্াং সুবর্চাঃ পোভনদীপ্তিযুক্তঃ দন্দদৃশে। দৃশাতে ॥ 
্বর্থে। ধগতো । উষিকুষিগার্থিততাস্ন্লিতি ভাবে কর্দণি বা থন-প্রতায়ঃ | মিাদাছা- 

দাত্ততং। শোভনোহইর্থো যয়োন্তে। আছুদাত্তং। ছ্যচ, ছন্দসীত্যুত্তরপদাদথাদাত্তত্বং। 

অন্ঠান্তা। কর্শাব্যতিহারে সর্বনায়ো ঘত্বে ভবত ইতি বক্তব্যধ। লমাসনচ্চ বহুলমিতি 

দ্বির্ভাবঃ | বহুলগ্রহণাৎ লমানবন্তাবাভাবে তশ্ত পরমামুড়িতমিতি পরস্তা্েড়িত- 

অস্তহিত থাকিয়া ভাহার চরমভাগে উৎপন্ন হয়েন। দ্রিবার পুত্র-গগ্ি; কেন-ন1) তিনি 

বিগ্ধমান রহিয়াও গ্রকাশ-রাহিত্োর বারা এসৎকল্প থাকিয়া, সেই দিবার লকাশ হইতে 
নির্ধুক্ত হইয়া, গ্রকাশমান আপনার আত্মাকে লা করেন। উহাদের এইরূপ পুতরত্বের 

বিষয় তৈত্তিরীয়গণের দ্বারা এইরূপ আয়াত হইয়। থাকে,_-'তয়োরেতৌ বংসৌ অগ্িশ্চাি- 

তাশ্চ রাত্রেব্বৎ্সঃ শ্বেত আদিতাঃ আক্কোইগ্রিম্তআ্োহরুণঃ' (তত আত ১১) ইতি। দলেই 

অহে।রাত্র 'বত্সং আপনাপন পুক্জকে *অন্তান্ঠা, পরম্পর বাতিহারেব পারা 'উপধাপয্নেতে' 

স্বকীয় রদকে পান কর!ইয়া থাকেন। পুত্র আদিত্যের রসের পায়ন যেমন রাত্রির 

কর্তণ্য, অহঃ তাহা করিয়া থাকেন; আবার স্বপুঞ্ধ অগ্নির রসের পায়ন যেমন অহের 

( দিবারঃ) কর্তৃব), রাত্রিও তাহা করেন। ইহাই লায়ং প্রতঃকালীন আহুতির অভিপ্রায়। 

এ বিষয়ে শ্রুতি আছে,-“তন্ম। অগয়ে সায়ং হুয়তে হ্র্ধ্যায় গ্রাতঃ (তৈৎ ব্রা* ২১২) ইতি। 

যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু 'তান্ত৪ং আপনার জননী হইতে 'হরি£, হরণশীল আদিত্য 
“স্বধানান্। হবিলক্ষণ অক্নলান্ ছয়েন। 'শুক্রঃ নির্মলদীপ্তি অগ্রি আপনার জননী হইতে 

'অন্তান্তাং' রাক্রর আদিত্য-্ননীতে “সুবর্চাঃঃ শোভনদীপ্ডিযুক্ত হইয় এদদৃশে' দৃষ্ট হয়েন। 

স্বর্থে। খ-ধাতু গত্যর্থক । “উধিকুধিগাতিত্যস্থন্, ইত্যাদি সুত্রে ভাবে অথবা কর্মণি 

বাচ্যে থন্-প্রতায়। নিত্ব-হেতু আছ্াদাত্তত। শোভন অর্থ ধাহাদের ছুই জণের তাহার] | 

অ|ছ্যুদাতং ঘা ছন্দসি' ইতা।দি হজ্জে উত্তর পদের আহথাদাত্তত্ব। অন্যান্য । 'কর্মব্যতিহারে 

লর্বণায়ে। তবে ভবত" "ইত্যাদি নিয়মে বন্তব্য সমাসলৎ এবং 'নছুলং' ইতাদি হ্যত্রে দির্ভাব। 

বছল-গ্রহণ-হেতু লমসবৎ ভাবাভাবে তাহার 'পরখাজেড়িতং+ ইত্যাদি সুত্রে পরমােড়িত- 



৮ ধাধেজ-সংহিত! 1 [১নগুল, ১৫ অনুষক। ১৫ নুক্ক। 

মংজায়ামনুদাত্তং চেত্যাজেডিতাদাং। ধাপয়েতে। ধেট্পানে। আদেচ ইত্যাত্ং। 

ততে। হেতুমতি ণিচ.। অর্ডিহীত্যাদিনা ধাতোঃ পুগাগমঃ । তত্র হি লক্ষণগ্রতি- 

পদোক্তপরিভাষা নান্তীতি জ্ঞাপিতং। শাছাসাহ্বাব্যেতি কতাত্বানাং নির্দেশেন। দ হি 

মুক্প্রাপ্তিধ্যাপনার্ঘঃ। যদি তত্র লক্ষণপ্রতিপদোজপরিভাষয়া পুক্ ন প্রাপ্মোতি 

মোহনর্থকঃ ন্তাং। তন্মাৎ অধ্যাপয়ভীত্যাদাবিবধাপয়েতে ইত্যন্রাপি পুগাগমঃ দিদ্ধঃ। 

নিগরণচলনার্ধেভ্যশ্চ। পা* ১/৩/৮৩। ইতি প্রাপ্তস্ত পরট্পদগ্ত পাদিযু ধেট উপসংধ্যানং। 
পা* ১৩৮৯।১। ইতি গ্রতিষেধাদাতনেপৰং। -হরিঃ। হৃঞহরণে। ওণার্দিক ইনৃ- 

গ্রতায়ঃ। এ্রিঃত্যাদির্নিত্যমিত্যাছাদাত্ততং। ভবতি। একান্তাভ্যাং লমর্থাত্যাং। গা, 

৮1১/৬৫। ইতি প্রপমায়াস্তিউ, বিভজের্নিবাত প্রতিষেপঃ। দরদুশে। দৃশেশ্ছন্দপি লু 

হাঙলিট ইতি বর্ডমানে লিট। সুবর্চঃ। শোজনং ন্চন্তেজে! যন্ত। সোমর্মনলী 

অলোমোধলী ইত্ুতরপদাহ্থযদানততবং॥ (১ম-৯৫স্-১ফ)। 

প্রথম (১০৪৫) খকের বিশাদার্থ। 
শম্পা 2১৫0 ১৫ ৫ পিস 

ম্তরটী প্রহেলিকা পূর্ণ। মঞ্ত্রে প্রধান কর্তৃপদ দৃষ্ট হয়_-“বিরূপে 
দে”) অর্থ, বিরূপ বা বিপরীত প্রকৃতির ছুইটী। কিন্তু তাহারা কে? 

এই উপলক্ষেই যত কিছু মতান্তরের স্ৃঠ্রি। ভায্কার নির্দেশ 
করিয়ছেন--"বিরূপে দে” পদদ্য়ে শুক্ুকৃষ্ণ দুই বিপরীত-ভাববিশিষ্ট 
দিবাকে ও রান্ররকে বুঝ|ইয়৷ থাঝে। তদনুমারই তিনি অর্থ নার্দিশ 

নংজ্ঞাতে 'অন্ুদাত্তং চ? ইত্যাদি নিয়মে আম্রেডিতে অন্থুদাত্তত্ব। ধাপয়েতে। দেট-ধাতু 

পানার্থক। “আবে ৮ ইত্যাদি সুত্রে আন্ব। অঙঃপর “হেতুমতি ণিচঃ ইত্যাদি শৃত্রে 

ণিচ। “অত্তিহি' ইত্যাদি হুত্রের দ্বারা ধাতুর পুগগম। তাহাতে লক্ষণপ্রতিপদোক্ত পরিভাষ।| 

নাই--ইহা জ্ঞাপিত। *শ[ছালাহ্বা বা? ইত্যাদি সথত্রে কৃতা ত্বা-এর নির্দেশের ঘ্বারা। তাহা 

কেবল পুকৃ-প্রাপ্তি-খ্যাপনার্থ। যদি তাহাতে লক্ষণপ্রতিপদে!ক্ত পরিভাধার দ্বার! পুক্ না 

গ্রাণ্ড হয়। তাহা অনর্থক হইবে। সেই হেতু 'অধ্যাপয়তি' ইত্যাদির ন্যায় 'ধাপয়েতে” এই 

পদে পুকু আগম পিদ্ধ। নিগরণচলনার্েভাশ্চ' ইত্যাদি শর ( পাণ ১/৩/৮৩) গ্রাপ্তের 

পরশ্মৈপদের 'পাদিযু পেট উপদংখ্যানং) ইত] নিয়মে ( পাণ ১৩৮০১) গ্রতিষেধ-হেতু 
আত্মনেপদ। হরি:। হৃঞ্তধাতু হরণার্ক। উণাদিক ইন্-প্রভায়। *ঞিঃত্যাদিনিতাং 
ইত্যাদি নুত্রে আছ্যদাত্তত্ব। ভবতি। 'এক্ান্টাত্যাং লমর্থ্যাভ্যাং ইত্যাদি স্তরে ( পা* 

৮/১/৬৫) প্রথমায় তি বিভক্তির |নধাত-গ্রতিষেধ। দদূশে। দৃশি ধাতুর “ছন্দপি 
মুহলঙুতিটঃ ইত্যাদি হতে বর্তমানে ধিট,। ন্বর্চাঃ। শোভন বর্চ তেজ যাহার। 
'লৌর্শনলী আলোমোবশী' ইত্যাদি সে উত্তরগদের আছুদাত্ত্ব। (১ম-৯৫হ_-১%)। 



১ পষ্টক. ? জণ্যার, ১ বর্গ]  পঞ্চনবতিতমং সুক্তং | ৯ 
৪ 

করিয়৷ গিয়াছেন এবং তছুগলক্ষে নান।রূপ গাবেষণ। প্রকাশ কগিয়া.ছণ। 
মুলে একটা 'বৎমং গর আছে। তাহ! হইতে তিনি রান্রির পুত্র “সুর্য 

এবং দিবণের পুত্র “অগ্নি এই দুই অর্থ আমনমন করেন। যাহ। হউক, 

ভাষ্যঞ্র কোন্ পদে কিভাবকি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ভাষ্য এপং 

তাহার বঙলনুণাদেই তাছ। ৃষট হইবে। তাহার আর পুনরালো চন! বাহুল্য 

মাত্র। তবে গেই ভাষ্ের অনুপরণে মগের যে অর্থ এখণ চ'লয। 

অ।দিতেছে, তাহ! দুইটী আদর্শ নিয়ে গ্রকাখ কর! ষাইতেছে। যথ।)-- 
(১) “ণিভিন্ররূপবিশিষ্ট দুই কাল (দিবা ও রাজি) শোশনীয় গ্রয়োজন- 

বশতঃ পরস্পর বিভবণ করিতেছে, তাহাণা পরম্পবে পরম্পরের বৎসকে পালন 

করে। সুর্য একের নিকট হইতে শন্ন প্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি অপরের নিকট 

শোভনীয় দীপ্তিঘুক্ত হইয়া একাশ হযেন।” 

(2) ঠ [০ (91১2১) 0 01101500979])65  আ৪1)06] 

21018) 7001১11875000 8101. 1086 076 270 016 0001 

31010155 11৩ 091 10) 079 0106 00 0211) 15 2010৩, 

110%11)5 2000101116 00 105 076. 10016 01170 1619 5661) 

01৬21) [1101 1176 501000001, 

উপরি উদ্ধত পঙ্গানুবাণ অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুমারী। দিবা ও 

রাত্র দুই কালকে লঙ্গ্য কারয়। এবং মুর্ধ্যকে ও গগ্রিকে তাহাদিগের 
চণ্ত।ন কল্পনা করিধাই এখানে অর্থ নির্দেশ কর। হহয়াছে। কিন্তু 

ইংরাজী ওনুখাদটাতে হেয়াগী রহিয়া গিয়ছে। তবে এ ইংরাজী 

অনুবাদের পাপটাক।য় দুই ভগ্ীকে দিবা ও রাত্রে বলিয়ই স্বীকার কণ। 

হইয়া,ছ; এবং 'বংঠং) পদের অনুবাদে 'বাছুর। (০810) অর্থ গ্রহণ 

কগিলেও শেষে শগ্নি অর্থস্ক হন্ুদক মান্য করিয়। গিগছেন। 

যাহ। ছুউক্ক, এখন আশধাগের গারগৃগত আর্থর ধিশয় একটু 
অ।লোচন। কর] যাইতেছে। তাহ।তে এ অথের যৌক্তিঞতা-বিষয়ে 
সঙ্গত অমলতি স্বতঃহই বোধগম্য হইবে। আমর। বলি, এখনে একটা 

রূপকে জ্ঞ।মের ও অন্জানের মধ্যে মৎকন্মের শুভফল পরিকীর্তিত 

হইয়াছে। তদনুসারে “ছে” পদে, সাধারণ দিবার।ত্রকে না বুঝাইয়া। 
রবূপকে জ্ঞান ও আজ্জ।ন-ূ9 দিব!রাত্রকে বুঝাইতেচছে, এ বিন পাদ 

মনুষ্য-রূপ শনয়কে.ব। অনুপাণী জনকে বুঝায়। দিঝ। ও রাত্র যেন্ধপ 

গরস্পর। বিপদীত-একতি-বিশিষ্ট (বিদূপে), জান ও অঞ।ন৪ থে 

ধা ২ 



১৩ ধাষেপ-লংছিত। | (১ মগুল। ১৫ অঙুবাক। ৯৫ ভি 

সেইরূপ পরস্পর বিপরীভ-প্রক্ৃতি-বিশি&--ইহা। আর বুঝাইব!র প্রয়েজন 

হয় ন|। সূর্ধাকে ও অগ্লিকে রাত্রির ও দিবার পুন গ্রতিপন্ন কয়ার জম 

ঘে গবেষণ। আবশ্যক হইয়াছে, মনুধ্যকে জ্ঞানের ও অঞ্জনের পুত্র 

প্রতিপন্ন করার পক্ষে তাদৃশ গবেরণ!রও আবশ্যক করে না। জ্ঞাণনৃত ও 

অজ্জাণকৃত দ্বিবিধ কর্মই যে জীবনগতির প্রবর্তক, শানে ও অনুধ্যানে 

তাথার প্রকষ্ট প্রমাণ-পরম্পর। প্রাপ্ত হই। “ন্বর্থে চরত১/ পদ্য়ে 

শোতন মার্গে সংপথে ক্রুয়ামীল মথাৎ মকর্মানুষ্ঠানে রত থ|কর ভাব 

প্রকটিত দেখি। লঙকার্ম্ে অনুষ্ঠ।নপর৬।ই 'স্বর্থে চরঙঃ গদের স্োতক। 

'ন্যান্য। পদে 'পরস্পবৰ একইরূপ ক্রিয়াশীল থাকিয়া? অর্থে সঙ্গতি দেখি। 

এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে পর্থ প্রাপ্ত হই,--পরম্পর বিপরীও-প্রককৃতি- 

সম্পন্ন হইয়।ও জ্ঞান ও অন্ন যখন সৎপথে ক্রিয়াশীল হয়, তখন 

পরস্পরের অভিন্ন ক্রগার দ্বার! মনুষ্যগণ পরিপুষ্ট হইয়। থাকে ; অর্থাৎ। 

জ|ন-নশেই হউক) আর অঞ্যনগ|র মধ্য দিয়াই হউক, সংবর্ম্ম নাধন 

করিলেই মনুষ্য শেয়োলাতে পমর্থ হয়। 

অঙঃপর এ দৃষ্টিতে দ্বিতীয় চরণের মর্মার্থ অনুধাবন করিয়। দেখুন) 
ভাবদঙ্গতি-পক্ষে বোধ হয় কোনই অন্তরায় উপাস্থিত হইবে না। এই 

অংশে পরম্পর-বিরদ্ধ-প্রন্কৃতিবিশিষ্টা। জ্ঞানরূপ। ও অঙ্ঞানরূপ। ছুইরূপা 

জননীর দ্বার! মানুষ যে শুশফল প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিশেষভাবে নির্দেশ 

করা হইয়ছে। এই অংশে ছুষটটী গ্ন্তাং গদ আছে। এ ছুই পদে 

দুইরূপ জননীকে নির্দেশ করিতেছে; এবং তীহাদিগের পরম্পবের 

কাঁধ্য যে একই প্রকার, তাহাই প্রথাত হইয়।ছে। “হরি? স্বধবান্ ভবতি” 

এবং “গুত্রঃ স্থবর্চাঃ দৃশ্যতে”-_-এই ছুই বাক্য।ংশ গ্রায়ই অভিন্ন তাবের 

ভ্তন৷ করে। এক জননীর দ্বারা মানুষের মধ্যে মন্ভাববাহক কর্ম্মানিবহ 

ক্রিয়াঝান্ হয়; অন্য জননীর ঘ।র। তাহ! দিগের দকর্মা-প্রতাব দ্যুতি পষ্পন্ন 

হইয়। থকে। লঙকর্থের অনুষ্ঠ।নই মতকর্থে মানুষের গ্রবৃত্তি বর্ধিত করে; 

সংকর্থোর দ্বারাই মানুষ জ্ঞ।ন[ম্বত জ্যেতিঃসম্পন্ন হয়েন। মন্ত্রের উপদেশ 

এই যে,_মানুষ | তুমি জানে বা অজ্ঞান সর্বববন্থায় ংকর্টর অনুনারী 

হও, তাহাই তোমার মঙ্গলবিধায়ক হইবে | (১ম--৯৫সু--১৭) ॥ 
পারের রি ওরারাঃহারারারারহারার। 



১ জটক। ? অধ, ১ বারা] পঞ্চনবতিঙতমং সুক্তং | ১১ 

দ্বিতীয়! পাকৃ। 
(গ্রথমং মণ্ডসং | পঞ্চনবতিতমং শুক্তং | দ্বিতীয়! খু ।) 

| | 

দশেমৎ তু জনয়ন্ত গর্ভমতন্দ্রাসে। 
| 

যুবতয়ো বিভ্ত্রং। 

। |... £ | 
তিগ্লানীকং স্বযশনৎ জনেযু বিরোচমানং 

| 

পরি যীংৎ নয়ন্তি ॥২॥ 
ড় 

গু 

পদ-নশ্রেষণং। 

1 | | | 

দশ। ইমং। তছঃ। জনয়ন্ত। গর্ভং। অতজ্দালই। 
৩১ 

শখ থা ও) থে 

| | 
ধুবতয়ঃ | বিইত্তৃত্রং | 

| | | 
তিগহঅনীকং। স্বইযশপং। জনেধু। বিইরোচমানং । 

| 
পরি। লীং। নয়ভ্তি ॥ ২ ॥ 

€ঁ ক 

চি 

* মর্দ্দানদারিণী-বাথা। | 

'অতর্ল।8' ( অনললাঃ) নিতাঞ্জাগরূকাঃ) 'যুবতয়ঃ' ( নিভ্যতকুণাঃ, লমানোদ্যমশীলাঃ) 

দশ (দশাঃ, দশ[সস্থাঃ, যঘা-_কর্মশক্তয়ঃ, দশকর্মাপি ইতার্থঃ) “টু (আগকারকপু 

দেবস্ু) জ্ঞানম্ব ইতি ভাবঃ) “ইমং, ( দৃখমানং১ প্রাসন্ধং ) 'বিভৃত্রং। (লংহত্যাবন্কিতং, 

এককেন্দ্রোপলক্ষিতং ) গর্তং? ( উৎপত্তিক্ষেত্রং, বীদ্দং ইতার্থঃ) “জয়ন্ত ( উৎপাদন» 

প্রবর্তীয়ন্তি ) ) সর্বাবস্থায় লর্ববন্মিন্ কর্্মণি চ বয়ং যদি সৎকর্দাপরায়ণাঃ স্ডাম” তা অন্মাকত 

পরিক্রাণোপায়স্বরূপং জ্ঞানং স্বতমেক উৎপগ্ততে ইতি ভানঃ) তা! চ 'তিগ্যানীকং” 

(তীক্ষুতেঞ্লং, অগ্তনান্বকারলাশকং) *স্বষশলং (অভিশয়েন যশস্িনং আত্মদশঃ- 

্র্ধায়কং ) 'বিরোচমানং? (বিশেষে দীপামানং, বঙ্ুনাং উপকারকং) 'শীং” (এমং জ্ঞান- 

দেবং) 'পরি, (ঙর্বভোতাবেন) 'জনেষু (লোকেতু ইহপরসতীযু ইত্য্ঃ) 'নয়কি' 



১২ গাখিদ-সংহিত! | [১ মণ্ডল, ১৫ অনুবাক, ১৫-সুভ্ 

(আয্মানং গ্রাপযন্তি গরতিষ্ঠাপয়ন্তি ইতার্থঃ)। অয়ং ভাল£-সৎকন্মপাধনফজেনৈব জ্বানং 

হি লোঁকেধু স্বয়মেব বিস্তৃতং ভবতি। (১ম-৯৫হ-২খ)। 

| বঙ্গানুবাদ । 

অগলণ নিত্য-জাগরূক, শমাণ উগ্ভমশীল নিঙ্যতরুণ, দশ অবস্থ। 

ব|। দশকণ্মপমুহ, পরিত্র/ণকারক দেবত।র অর্থাৎ জ্ঞানের, দৃশ্যমান গ্রঘিদ্ধ 
সংহিতিতে অবস্থিত এককেন্দ্রেণলক্ষি, উৎপভিক্ষেত্রক অর্থাৎ বীজকে 

উৎপন্ন করিয়। থাকে; (ভাব এই যেসকল অবস্থতে সকল বর্ম 
আমরা যদি যগুকর্ণাগরায়ণ থাকিতে পারি), তাহা হইলে আমাদিগের 

গরিত্রাণে।পায়স্বরূপ জ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয়)) এবং তখন, তীন্মুঃতেজ 

অজানান্ধকারণ।শক, আতিশয়রপে দীপ্যমান বনজণের উপকারক এই 

জ্ঞানারেবতা, পর্ধ্বতো ভাবে লোকগণের মধ্যে ইহজগতে আপনাকে প্রাপ্ত 

করেন অর্থাৎ গ্রতিঠিত রাখেন ; (ভাব এই যে-মৎকর্মাগাদনর ফলেই 
জ্ঞাণ লোকের মধ্যে আপনিই বিস্তৃত হখেন।)। ( ১ম--৯৫মু-_২৭। ) ॥ 

সায়ণ-জাম্ুং | 

ছাতন্রাসঃ সকাধ্যে জগতঃ পোষণেইনঙ্গসাঃ। আলম্মরহিত। জাগরীকা! ইতার্থঃ। 

যুলতযে। নিভ্যতরুণাঃ। অজপামরণাঃ উত্যর্থঃ। এবভ্ুত! দশ প্রাচ্য দশগংখা ক] 

নিশো! গর্ভং থেঘেযু গর্ভরূপেণান্ত বিরমানং তটুীপ্তানপ।মাদ্ব(যোঃ লকাশাজ্দনযন্ত | টদছাত- 
মগ্রিমুৎপাদয়ত্তি। যদ্বা দশসংখ|ক| অঙ্গুলধটণপ্তগ্ ব[যোর্গং স্বকারণভূতে পায়ো গর্ভ- 

রূপেণ নততৃমানং। খ্বগেহি নামুঃকারণমূ বাযোণগ্রিণিতি শ্রুতেঃ। এনন্ুতমিমমগ্সিমরখ্যোঃ 

লকাশাডরনযন্ত। উত্পাদয়ন্তি। লীঘৃশ্যাহনুপয়ঃ। অতঙ্জাসঃ পুনঃপুনঃ কারণে আলস্ত- 

বতিতাত। যুনভযং। আপুথককৃত।) পর্তমশাং। একম্িন গান সংততা।নস্থিতা ইতার্থঃ। 

সযণ-ভাযাল লঙগননাদ। 

'অতঙ্জরসঃ ছক্ষ|ধো জগতের পোষণে অনলল আলগাবদিত অর্থাৎ জাগরাক 'যুনতয়ঃ” 

নিতাতরুণ অর্থাং কঞ্জব শমপ এনভুত 'দশ' গাচাদি দশসংখাক দিকৃসকল “গর্ভং, মেঘ- 
সমূতে গর্ভরূপে অন্তর্ণার্ঘমাণ 'তটঃ দীপ্বিব মগ্য-গত লাম়ুর সকাশ হইতে “জনয়ন্ত 
নৈছা তাগ্িকে ৎপাদন করেন। আথনা, দূশগংখাযক তান্কুলিসকল "হটঃ' দীপ্তি বামুব 'গর্ভং) 
স্বকাবণতৃত নামুতে গর্ভূপে বর্টমান। তি আছে 'অগ্েহি নায়ুঃকারণং বায়োরগিঃ। 
ইতি। এনভৃ এই আগ্ঘকে অবণিব জকাশ হষটতে “পরনয়ন্ত' উৎপন্ন করেশ। কীমৃশ অঙ্গুলি- 
লক? 'গতর্জালঃ পুনঃপুনঃ কর্্মকসাণে আলগরতিত, 'যুনভত অপুথক্ করিয়। বর্তমান 

অর্থ এক হস্তে সংহাততে অপাস্থত। কীনৃশ আগিকে 1 “শিভৃব্রং পঙ্চল ভূতে বিত্ত 



১ অক, ৭ অপ], ১ বর্গ । পঞ্চগবতিতমং সুক্তং। ১৩ 

কীদৃশমঘিং | বিভৃত্রং । লর্বেধু ভৃহেগে শিহ্ৃতং। জাঠররূপেণ বিভ্্য বর্তমানমিত্যর্থ১। 

তিগ্মানীকং । তীক্ষমুখং তীক্ষুতেজসং । অতএব হি নৈদ্যতায়িদর্শানে দৃষ্টিঃ প্রতিহন্ততে | 

স্বযশগং।  স্বায়ন্তযশস্কং । অতিশয়েন যশস্বিনমিতার্থঃ। জনেধু জনপদেষু সর্ববেধু দেশেষু 

বিরোচমানং বিশেষেণ দীপ্যমানং। বন্ুনামুপকারকমিতার্থঃ । এবস্ৃতং লীমেনমগিং পরি 

গরিতঃ লর্বতো নয়স্তি। দ্বন্বোপকারায় সার্ধ্ে জনাঃ শ্বকীয়ং দেশং গ্রাপয়স্তি। 

তটুঃ। তিষ দীপ্ত । নপ্তুনেষ্টষ্টঙ্ষত ইত্যাদিনা। উৎ ২৯১। উপাদিবু তৃননস্ো 

নিপাতি 5:। অতো নিশ্বাদাতবাদাত্তত্বং | বিভৃত্রং । হও, হরণে। আম্মাৎ কর্দণি নিষ্ঠী। 

ছান্দসো রেফোপঞ্জনঃ। গতিরনস্তর ঈতি গতেঃ গ্রকৃতিস্বরত্বং। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। 

যগ্ধ। থাক: ক্কু-প্রভায়ঃ। তিগ্বানীকং | ভিজ নিশানে। যুজিরুজিতিজ|ং কুতং চ। 

উ* ১1১৪৪ । ইতি মক। অন প্রাণনে। অনিন্ৃবিভ্যাং চেতি কীকন্। তিগ্মং তীক্ষমনীকং 

যস্ত। বহ্ত্রীহৌ পূর্বপরপ্রকৃতিস্বরহং। পরিষীং | পুর্ববপদ|দিতি মত্বং ॥ ২ | 

দ্বিতীয় (১০৪৬) খকের বিশদার্থ। 
০ 

এষ্ট মন্ত্রের ধমস্াযখুলক পদ-“দশ?। উহার সহিত অস্থি হয়__ 

'ত্ন্দ।সঃ) ও  'খুব৩)2, বিশেষণদ্য় । লৃতরাং স্ত্রীলিঙ্গান্ত প্রথশার 
ব্ুবচনের কে।শও পদ অধ্াাহার করিয়। আনিয়। এ "এ? পদের প্রতিবাক্য 

নির্দেশ গরার আবশ্যক হয়। এতদনুগারে তাম্বকার দুইটা গুদ পরিকল্পন। 

করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বালখাছেন,এ "দশ" পদে প্রাচ্য 

দশ দকৃকে লক্ষ্য কারঙোছে। তার গর, গাবার দ্ধ আশধায়ে 
০ পপ প
প 

জা ক পাপ কি 

অথাৎ জাঠরধীপে পিতক্ত হইয়। বর্ভুমান। 'তিগ্মানীকং? তীক্ষমুণ তীক্ষুতেজ ) অতএব, 

দৈদ্যুত|/ দর্শনে দৃষ্টি এাতহত হয়। '্যশপং খ্ায়ভষশস্ক অথাৎ আতশযরূপে যশস্বী। 

'জনেযু' জনপদ্সমুছে সকল দেশে “বিরোচমানং? বিশেষরূগে দীগ্যমান অর্থাৎ ন্চুজনের 

উপকারক। এনকভুঠ 'ঘীং এই আগ্রকে "পরি পরিতঃ সব্দিতঃ নিয়ন্তি' আগন-আপন 

উপকারের (নমিত্ত সর্কল জনগণ শপনাগন দ্রেশকে প্রাপ্ত করেন। 

তটুং। দ্য ধাতু দীপ্তি অর্থক | 'নগুনেগহইক্ষতা ইত্যাদি সুত্র ( উ* ২।৯২) দ্বারা 

উপরদিপমূহ তুন। অগ্তানগাতিত। অতপর নিত্ব-হেতু আছ্যদাতত্ব। বিভৃঞং। হঞ, ধাতু 

হরণ।থ%। উহাতে কর্খ্রণে বাচ্যে নিষ্ঠা প্রত্যয়। ছবন্দলে রেফ উপজন। 'গতিরনস্তরঃ: 

ইতি শ্বত্রে গাতর গ্রকাতধরন্ব। হগ্রহোভঃ) ই৬]াদ শ্থত্রে ভত্ব। অথবা ওপাদক 

জ-গ্রত্যয়। তিগ্মানীকং। ভিজ পাতু নিশানার্ঘক। 'যুজিরুজিতিজাং কুত্ধং চ' ইত্যাদি 

মুডে (উ* ১১৪৪) মক্-প্রঙ্যায়! ণ-পাতু প্রাণন শর্থক। 'অনি হাধত)ং চ' ইত]দি 

সত কীকন্ গ্রত্যয়। তিগ্র অথাৎ তীক্ষু অনীক যাহার_ এই বহুত্রীহ সমাসে পুর্ববপদ্ধ 

প্রকৃতিধরধ। পারধীং। পুর্ব পণ হত্যদ হতে ব্। (১ম-৯৫হ ২৭) ॥ 



১৪ ধাখেদ-সংহিত| | (১ মগুল, ১৫ পন্থনাণ। ৭৫ গু । 

কহিয়াছেন,--এ পদে ছুই হস্তের দশটী অঙ্গুলিকে নির্দেণ করে। 

এই প্রকাণে তর যে অর্থ হইয়াছে, ত।হ। ভায্ে ও তাহার ব্নুধাদেই 

বোধগম্য হুইবে। ব্য।খা।কারগণ কন্ত দকলেই তীছার শেযোস্ত 

অর্থেরই কনুপরণ কারয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রটার ইংরাজীতে ও 

বাঙ্গালাতে ঘে' অনুশাদ (াড়াইযাছে, তাহার তিনটী অনুবাদ ( একটী 

বাঙ্গাল! এবং দুই প্রকারের দুইটা ইংরাজী অনুবাদ) নিষ়ে প্রকাশ 

কর! আবশ্যক মানে করিতেছি । যথা, 

(১) দশ (অঙ্গুলি) একত্র হইয়া অবিরত (কাষ্ঠ ধর্ষণ করিয়া) বাছুর 

গর্ভস্বরূপ ও দর্ববভৃতে বর্তমান ( অগ্নিকে। উৎপন্ন করে; লে অগ্নি তীক্ষুতেলা। 

যশস্বী ও লকল জনপদে দীপ্যমান। এই আগ্রকে সকল স্থানে লইয়া যায়।” 

(2) «251095 078010615) 91811912100 9০0001- 

(0]) 010৫060 0019 [10119000160 307) 00911615, 
1076) 10621 8100110 11]) অ0096 1018 81065 816 [01710 

(012৩0 8110116 10901000 10 0901৩ ১0/১00০০, 

(3 4৭06 ৮. আঘাতে 7000 010) 786 

01011 0010) 015 স10610-501620 গা 0 1%9501.. 11100 

06 307810-9060 (4১811) 910 15 81)00%/60 %/10]) 113 

০৬ 501610001, 1008 3110116 006) 06) 020 81010 
21001710161, 

উদ্ধৃত তিনটা অনুবাদে তিন গ্রকারের ভাব গ্রহণ করুন। তিণ্টা 

অনুবাদের গঙ্গেহ টীগ্ননী আছে। নেখানে দশ? পদে নকলেই দশ অন্গুলি 

অর্থই [নির্দেশ কারয়া গিয়াছেন। ভদ্দাগ, অসভ্য আদিম অবস্থায় কষ্টে 

কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়। মনুষ্তগণ যে অগ্নি উৎপন করত এবং এই খকে থে 

তাঁথাই বর্ণিত আছে, প্রধনতঃ গিদ্ধান্তিত হইয়াছ। & 

€০5251/09$ তো) 0405)006:770176 00065, 08150 :089£1/5 

01076 209 0905 0. ৪0০০1 01 51011 2110 91660 ৬111 1101) 

019) 1া0থা) 10161 0৭) £606796 1511 09 00681010070 076 

86 901015, 70 016) 016 1010-১01) 1980৩15 0217160৪000 11016: 

৪10 00101161011%))0 016 %211943 ১৪০০100191 1065, 

গ্রিফিথস এখানে 'তবটুঃ পদের পহিত দশ' পদের লহদ্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। 

রমেশচন্দ্র দত মহাশয় এই গকের অর্থের পাদ-টীকায় অন্যান্ট ব্যাপাকারগণের মতের 

আভাল দিয়াছেন। তাহার দে টীকাটী দ্ষ্টবা 7 আুতরাং উদ্ধৃত কর! গেল )-“লায়ণ আর 

একটী অর্থ দিয়াছেন) যথা, আলস্তরহিত ও নিত্যতরুণ দশ (দিক) (মেখের)গর্ভরূপ 

(বিছ্বাতের) আগ্ণ উৎপন্ন করে। [0১৫]. ও [,21001018 দশ অঙ্গুলি এই অর্থই গ্রহণ 

করয়ছেন? 11500. উতয় অথই দিযাছেন। তববে!ধনী-পাত্রকায় পন্থুলি অর্থ দেওয়া 



১ প8+, ৭ পদ্যার, ১ বর্গ।]  গর্চনণতিতমং সূক্তং। ১৫ 

কিন্ত আমর! ঝলি, এখানে সম্পূর্ণ অন্য ভাব গ্রকাশমান রহিয়াছে। 
এখানকার “'দশ' পদে, আ।মদিগের মতে, দশ অবস্থরর ঝ। দশবিধ কর্থের 

প্রতি লক্ষ্য আছে। দশ অবস্থায় অর্থাৎ চিরকাল, দশ-কর্ম্দে অর্থাৎ 

মনুষ্য-জীবনের দারভূত লকল কর্মে_-'দশ' পদ্ধে এই ভাব আমর। গ্রহণ 

কররি। দশ অঙ্কুলি বাদশ দিক পরিকল্পনায় যে গবেষণার আবশ্যক, 

এ পক্ষে তাহার অপেক্ষ। শল্প চিন্তাতেই নিগুট তাৎপর্ধয অধিগত হয়। 
'অতন্দ্র/দঃ? ও 'যুবতয়ঃ' বি/শষণদ্বয়ের সা্থকত। সে পক্ষে বেশ হদয়ঙগম 

হইবে। আ.মর। মকল অবস্থাতেই যণি “অতন্দ্র/লঃ অনলন জাগরাক 

থ।কি এবং নিত্যতরুণ নিত্য-উদৎণাঙশীল (যুবতয়ঃ) হুইয়। কর্মপর।মণ 

হই ; তাহ। হইালে কি ফললাভ করিতে পারি, তাহাই এখনে বিবৃত 

দেখি। অথবা, আ।মাদিগের কর্মাশক্তিসমুহ যদি 'অভন্দ্র।ঃ ও 'যুনতয়ঃ 

থাকে, তাহাতে ঝ৷ কি শুভ-ফল লাভ হয়, তাহাই এখানে প্রকাশ 

পাইয়াছে। এ পক্ষে পূর্ব মান্ত্রর (প্রথম মন্ত্রের) লহিত কেমন লহ 

রহিয়াছে, তাছ। বেশ অনুধাবন কর যায়। পূর্ব মন্ত্রে আমর। ভাব গ্রহণ 

করিয়াছি, জ্ঞান ব। অঞ্জানে যে তাবেই পতকর্ম্মী করিয়া যাউন, অভিনব 

জ্ঞ।নলভ-রূপ তাহার গুভফল অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়! যায়। এখানে 

তাহার এক নূতন তথ্য প্রকাশ পাইতেছে। সেই যে জ্রাণকারী দেৰ 

ভঞান, তাহার উৎপত্তির মূল কোথ।য়--এখানে তাহ!ই নির্দেশ কর 

হইয়াছে । দশ) পদে দশ দশ। বা দশ কর্ম যে তাবই গ্রহণ করুন, 

উহার দ্বান। দেই একই পিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে। তোমার 

দশ দশ|_গকল অবস্থ। অথব। দশ কর্্ম-_-শকল কর্ম যদি 'অতন্্রাণঃ 

হয়, জ।গরূক থাকে, অর্থাৎ অপৎ পথে না যায়--লতপথে প্রধাবিত 

হয়, তাহ। হইলে, তে।মাতে বষ্টার বীজ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ত্রাণকারী 

জনাদেবতার আবির্ভ।ব ঘটে। আমর মনে করি, এই তথ্যই 

এখানে প্রক।শমান রহিয়।ছে। 

হইয়াছে । অগ্নি বামুর গর্ভস্বরূপ কেন? 'অগেহ্ঠি বাসুঃকারণং বায়োর/গ্ররিতি শ্রুতিঃ।' 

লায়ণ। লর্বভূতে বর্তমান (করূপে ? জঠররূপেণ। লায়ণ। মুলে বারুশব নাই, তষ্টা শব 

আছে, লায়ণ তাহার অর্থ বধু করিয়াছেন) (ক্তু 21017 তা শকের অর্থ তষ্টাদেবই 
করিয়াছেন, এবং 1২95€1) 'তটুঠ 'গর্ভং' অর্থে [711011026005 করিয়াছেন এবং 

1+2181015 তষ্টা এখানে বিদ্যুতের একটী নাম বিবেচনা করিয়াছেন রর 



১৬ খখেদ-নংহিত| | [১ মণ্ডল, ১৫ অন্ুবাক, ৯৫ হুক্ত। 

আ|ম|দিগের মর্নানুন।রিণী-ব্য।খ্য।য় প্রতি পদের প্রতিবাক্যে মন্ত্রের 

তাব পারস্কট করার পক্ষে চেষ্ট। পাইমাছি। এখানে আর ৩- 

গমুদায়ের বিশ্লেষণ বাহুল্য মান্র। ফলত, এই মান্ত্রর শিক্ষা এই 

ঘে-'সারাণীবন মকল অবস্থায় সকল কর্মে সভোর অনুমারী হও-_ 

সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখ) তদ্দারই এজ্ঞানের অধিকারী ছইবে__ 

তদ্দা।ই নকল শ্রেয় লাভ করিতে পারিবে (১ম_-৯৫সু-২ধ।) | 

তৃতীয়! ধকৃ। 

( গ্রধমং মণ্ডলং । পঞ্চনবতিতমং সুক্তং। তৃতীয়া খক।) 

রনি জানা পরিভৃষন্প মমুদ্র 

একং দিব্যেকমপ্দু। 

ূরববমন প্রদিশং ারথিবানাত্ 

প্রশা ন্থি দধাবনুষ্ঠ, ॥ ৩॥ 

পদ-বিশ্লেষধণং। 

ূ | | 
ত্রীণি। জানা। পরি। ভূমন্তি। অন্য। সমুর্রে। 

| | 
একং। দিবি। একং। আগইসু। 

| | | | 
. পুর্বাং। অনু। প্র। দিশং। পার্ধিবানাং। ধতুন্। 

ৰ ও 

প্রহশপৎ। বি। দধোৌ। অনুষ্ঠু॥৩॥ 

্ ্ 
5 



১ জট, 1 অধ্যায়) ১ সর্ট ।] গঞ্চনবতিঙমং সুক্তং। ১৭ 

মর্শানুপারিণী-ব্যাখা || 

“আন্ত (জ্ঞানন্ত ) 'জানা' ( জন্মানি, বিবিধেন লৎকর্ধণ। সঞ্জাতানি জ্ঞানানি ইতার্ণঃ) 

“ক্ীণি' (ভূবনানি) “পরিভূষস্তি' (লর্বতঃ অলঙ্ধুর্ববস্তি ); জ্ঞানং হি বিশ্বস্ত অলম্কারং - ইতি 

তাবঃ; তৎ জানং 'লমুদ্রে' ( অস্তরিক্ষলোকে, লর্ববাদিযু গ্রহাদিধু ইতি ক্ঞানঃ) একং? 

(অভিন্রং) তথা 'দিনি' (চ্যুলোকে, স্বর্গে) অগ্ষ। (পৰ্বস্থানেযু) 'একং' (আনন); 

জ্ঞানস্ত বিভেদং ঝুজ্সাপি নাস্তি-ইতি ভাবঃ; জ্ঞানং এব 'পার্থিবানাং' ( পুথিবাঃ সন্বন্ধন।ং ) 

'পূরধ্বামন্থু গ্রদ্িশং' (পুর্র্বান্যুপলক্ষিতাং দিশং ) তণা! 'থতুন্' ( নসন্তাছ্বাপলক্ষিতান্ কালান্) 

'গ্রশাসৎ ( গ্রক্ষেণ আয়ভীরুত্বা) 'অনুষ্ঠ। (সুষ্ঠু পন্থানং) "লি দো (বি দগাতি, 

গ্রদর্শযৃতি ইতি ভানঃ)। অয়ং তাতপর্যাঃ _জ্জানন্ত প্রচালেন দিকৃক।লং জায়তী কু 

নরঃ পরাগতিং লন্ধং শরেতি । (১ম নস -৩৭)॥, 

বঙ্গানুবাদ | 

এই চধানের জম্মমুহ অর্থাৎ নিবিপ পত্কার্ন্ার দ্বার। সঞ্ভীীত জ্।নলমূহ, 

ব্রিভৃধনকে ধর্ববতে।ত|.ল অলম্কাত করেন; (জ্ঞানই বিশের অলম্কী।র-_ 

ইহাই ভাবার্থ) ) সেই তান শস্তবিক্ষালোকে (নকল গ্রহণমুহে ) অিন্ন 

এবং দুয,ল।কে (স্বর্গ) ধত্বস্থানপযুহে অভিন্ন ; (ভাব এই যে, জ্ঞানের 

বিভেদ কোথ।ও নাই ); ভুঃানই পৃথিবী-মসবন্ধীয় পূর্ব|দি-উপলক্ষিত 

দিকৃকে এব" ব)স্ত।দে-উপলক্ষিত কালকে প্রকুষ্টুক্নণে আখভ করিয়। ষ্ঠ 

পথকে শিছিত করেন- প্রদর্শন করেন) (ভার এই যে,ছ!নের 

প্রভাবে দিকৃক(লকে খায়ভীপত করিয়। মানুষ পরাগতি লা করিতে 

সমর্থ হয়েল।)॥ (১ম ৯৫সু- ৩) ॥ 
ক 

গু 

লয়ণ-ভায়াং । 

অস্থাগ্েস্ত্রীণি ভ্রিসংখ্যাকানি জানা জননানি জন্মানি পা্ণ ভূযপ্তি। পরিতঃ সর্বাতাই- 

লঙ্ুরবাস্ত। ঘদ্বা গরীতোম সমিত্যিতস্ত স্থানে। অস্তাগ্নেন্ত্রীণ জন্মানি সম্তপত | সমুদ্রেইান্ধা 

বড়বানলরীপেণৈকং জন্মা। |দবি ঢালোক আদিত্যাস্মনৈলং। ভাপা, । আপ ইতাত্তরিক্ষ- 

»্পী পপ ীীীীিশিশি টি 

সায়ণভাষোর বঙগাসবাদ। 

“অন্ত, এই অগির 'ত্রীণি' জরিসংখ্যক 'ঘানা' জননলমূকে জন্মসমূহক্ে 'পরি ভূষস্তি' 

পরিতঃ সর্ধবতঃ অলস্কুত করে) অথবা, 'পরি' অর্থ ইহার স্থানে 'অন্ত' এই গগিব 'হীণি' 

তিন জন্ম সম্ভণ হয়? 'লমুদ্রে' আন্ধিতে নড়ুপানল-রূগে “একং, এক জন্ম, “দিবি? ভালোকে 

আদি প্া-আাস্থাতে 'একং এক) 'অগ্স' (পাপ এই পদ অন্তাণ্গ নাম) অন্তরিগে পা 

ঝর্ট ৩ টা 



১৮ ধাধেদ-স'হিত। | [১ ছগুল, ১৫ অনুযাক, ১৫ দুদ 

সাম। অন্তরিক্ষে নৈছাতাগ্রিকণেশৈকং। এবমগ্িস্িধাতানং বিজ রিযু স্থানেধু বর্তৃত 

ইতার্ঃ। তক্রাদিত্যাত্বন! বর্তমানঃ পোহগ্রিখ তৃম্বস্তাগ্ভান্ ফড়খতুন্ প্রশালৎ প্রকর্ষেগ 

বিভজ্তয়া জাপয়ন্ পার্থিবানাং পৃথিব]ঃ লত্বন্ধিনাংসর্বেষাং এণিনাং পূর্বাং গ্রাচীং এদিশং 

প্রষ্টাং ককুভং। অনুষ্ঠু ইত্যেতদবায়ং সমাক্ শব্দপমানার্থং সুষ্ঠ, ইতি যথা। লম্/গন্বক্রমেণ 

বিদধো। কুতবান্। স্বতে| তেদরহিতয়োরখওয়াদিকালয়োঃ গ্রাচ্যাদিতেদে] বলস্তা|দতেদস্চ 

হূ্যগতা। নিষ্পাগ্ঘতে । অতঃ হ্র্্য এব তয়োঃ কর্তেত্যর্ঘঃ ॥ 

জানা । জনী গ্রাছুর্ভাবে। ভাবে ঘঞ। কর্ষাত্তত ইত্যস্োদাভত্ে প্রাণ্ডে বাদেরাকৃতি- 

গণদ্াদাছাদাতত্বং । শেশ্ছগসি বহুলমিতি শেলে1পঃ। তৃস্তি। ভূষ অলঙ্কারে। ভৌবাদিকঃ। 

যা তবতেলে'টি ।লব্বহুলং লেটীতি লিপ । আগমানুশাননন্তানিত্যত|দডভাবঃ। লংজ্ঞা- 

পুর্বকণ্ত বিধেরনিত্যত্বাদুগুণাভাবশ্চ। দিবি। অগ্মা,। উয়ঞ্জ উড়িদমিতি বি৬জেরুদাতত্বং। 

গরর্থবানাং। পৃথিব্াা ঞাঞাবিতি  গ্রাগদীব্যতীয়োইঞ গ্রতায়।। গ্রশালৎ। শান 

অনুশি্টো। অন্মাললট; শতৃ। জাক্ষত্যাদয় ষড়িতাত্যন্তদংজ্ঞায়াং মাভাত্তাচ্ছতুররিতি হুম্ 

গ্রতিষেধঃ| কৃহৃত্তরপদপ্রকৃতিম্বরহং। আনুঠু, অপছুঃ্যু স্থঃ। উৎ ১২৫। ইতি 

বিশীয়মানঃ কুপ্রত্যয়ে৷ বহুলবচনাত্তষ্ঠতেরনুপূর্বাদপি ভবতি। (১ম-ন(ন্ ওখ)।॥ 

আজো ততটা ততটাই তে বর 

তাগ্রিরূপে এক )-এইরুপে অগ্লি আপনাকে জ্রিধা বিভক্ত কারিয়া তিন গুনে বর্তমান 

আছেন, ইহাই অর্থ। সেই আদিতা-আত্মার দ্বারা বর্তমান লেই অগ্নি 'খতুন্ঠ বসস্তাদি যড় 

খতুকে (প্রশালৎ' প্রকর্ষের ভ্বারা বিভক্ত করিয়া জানাইয়া, 'পরর্থিবানাং? পৃথিবীর ল্বন্ধীয় মকল 

গ্রাণিগণের 'পূর্বাং প্রাচী 'এরদিশং প্রকৃষ্ট ককুতকে (দিককে ) 'অমুষ্ঠ। ( এই পদ অব্যয়, 

লমাক্ শবের লমানার্থক) সুষ্ঠ ইহা যেমন লেইরপ লম্যক অনুক্রমের দ্বারা 'বি দখো' 

করিয়াছিলেন। শ্বতঃ-ভেদ-রহিত অথও দিকৃকালঘয়ের গ্রাচ্যাদি-ভেদ ও বলগ্তাদি-ভেদ 

সর্যোর গতির ঘারা নিষ্পন্ন হয়। অত্তএব শূর্যাই তাহাদের উভয়ের কর্তা _ ইহাই অর্থ। 

জান|। নী ধাতু প্রানর্ভাবার্থক। তালে ঘু। “কর্ষাত্বত' ইত্যাদি সৃত্রে অস্তোদাতত 

প্রাপ্ত হওয়ায়, বৃষাদির আকৃতিগপন্ব-হেতু আদ্যদাততত্ব। 'শেশ্ছন্দসি বলং' ইত্যাদি সত্ত্ে 

শির লোপ। ভৃযস্তি। ভূয ধাতু অলঙ্কারার্ক। ছ্]দি-গণীয়। অথবা, 'ভবস্তি'র (ভৃ" 
ধাতুর) স্থলে লেটে 'নিব্বহলং লেটি' ইত্যাদি সুত্রে দিপ,। আগমানুশালনের নিত্যত্ব-হেতু 
ইটের অভাব) এবং দংজ্ঞাপূর্বক-বিধির অনিত্যত্ব-ছেতু গুণের অভাব । দিবি। অগ্ম.। 

উতয়ত্্ 'উড়িদং, ইতা|দি সুত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। পার্থিবানাং। পৃথিবী শে 'এঞো, 

ইত্যা্িশ্ত্রে গ্রাগদীবাতীয় অঞ. গ্রতায়। প্রশালৎ। শান্গু-ধাতু অনুপিষ্ট অর্থ বুঝায়। 

তাহাতে লটের স্থানে শত। জঙক্ষিত্যাদি ছয়টী অভ্যন্ত-লংজ্ঞাতে 'াত্যন্তাচ্ছতুঃ? 

ইত্যাদি গাজর মুখের প্রতিষে। কৃদুততরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। অনুষ্ঠ। 'অপছ্ঃ৪যুস্ 
ইতাদি শ্ত্রে (উ* ২২৫) বিধীয়মান কুগতায়ের বছুলবচন-হেতু 'তিষ্ঠতি'র (স্থ। ধাতুর ) 

ন্মপুর্ব হেতুও এরূপ হয়॥ (১ম- ৯৫ -৩ষ) | 

চি 



১ জঙুক, ৭ অধ্যায়, ১ শর্গা] পঞ্চণবতিতমং সুক্তং। ১, 

'.. তৃতীয় (১০৪৭) খকের বিশদার্থ। 

বলিয়াছি তো--এই সুক্জের প্রত্যেক পক্ বিষম প্রহেলিকা পূর্ণ । 

নুতরাং অর্থ নান। দিক হইতে নানা প্রকারে পরিকল্পিত হুইয়। 
অ।গিতেছে। 

ভাঙে এবং তদনুপারী ব্যাখা।মুধে এই মন্ত্রটীতে অগ্নির জম্মস্থ।ন 

নির্দেশ কর। হইয়াছে এবং আগ্নির দ্বারাই যেদিক ও কালনির্দিন্ট হয় 

তাছ।ই গ্রকাশ পাইয়াছে। তবে, বল| বাহুল্য, গ্রচলিত কোনও ব্য।খ্যাই 

প্রথেলি+া-পরিশুন্য পরল নছে। একটী আদর্শ প্রদর্শন করিতেছি। 
দেখুন--মান্জ্রর একটী ইংরাজী ব্যাখা )-_ 

£[1767 061601851015 00166 13109 :: 070 11. 09 5625 006 

1 1169019 079. 17 070 99615. 11 106 629506161) 1765100 16 

0011119110100 06007010165 116 968,509 01 (6 ৫৮০11605 ০01) 

65210) 0 1115 01680000000, 

ব্যাখ্যাকার এইরূপ ব্যাখ্য। প্রকাশ কনিয়াছন বটে; কিস 

ব্যাখ্যায় তিনি সংশয়হীন হইতে পারেন নাই । 'সমুদ্রেখ এবং 'তগ্ন” 

পদ্দ্বয় জলার্ঘক ; উহার প্রায়োগ দুইবার কেন হইল--ইত্যাদি রূপ 

উহার দংশয় উপস্থিত হইয়াছে । &%& নে সংশয় নিশ্চয়ই তআহেতৃক 

নহে। যাহ। হউক, ভাষ্ের অনুপ।রী বঙ্গানুধঝাদে ষে তান প্রকটিত 

আছে, তাহ।রও এঝটী উদ্ধৃ করিতেছি । যথা, 

“আগর তিনটী জন্মস্থান--লমুদ্রে। আকাশে ও অস্তরীক্ষে । সমুদ্রে -বাড় 

বানলরূপে, আকাশে _হুর্যারূপে, এবং অন্তরীক্ষে_ বিছ্বাতরূগে জন্মগ্রহণ করেন। 

আগ্মি হূর্যারূপে বসস্তা্দি তু ও পূর্ববদ দ্রিক বিভাগ করিয়া প্রণগণের মসলার 

দিক ও কালের নির্ণ করিয়া! থাকেন।” 

প্রথম ও দ্বিভীয় ধকে যে জন্মস্থ।নের বিষয় গ্রথ্]াত হইয়।ছে, বল! 

বাহুলা, উক্ত প্রকার অর্থে তাথ!র ব্যত্যয় ঘটিতোছে। একই সুক্তেরু 

* মাক্সমূলারের গংস্করণে ওন্ডেনবর্গের এ অনুবাদ । টীকায় তিনি লিখিয়াছেন,- 
4015 50007510606 87005 20) ১ 079 3৪৪ 900 1005 টিমটা মা 00 

চ91013 216 01501801916প, 109 0০০১9 [16910101910 0016 01621. 
এইরূপ তিনি শেষ চরণের সম্বন্ধেও লিখিয়া গছেন,- £ 00৮ (015 1001016191101) 

01 0 [8558£9 13 1১7 10 18621150670, 



১০ 
ধাথেদ-মংহিত। | [১ মন্তল, ১৫ অনুবাদ, ৯৫ শুভ 

যথা পর্্য|য় তিনটা খে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব মন্্রথের সঙ্গতির "রিচা 

বলিয়া আমর! মনে করি ন|। 

আমাদিগের মত এষ্ট যে._মন্ত্রটাতে জ্ঞানের প্রভাবের বিষয় গরি- 

কীর্তি হইয়াছে । তদনুসারে মন্্ান্তর্গত যে পদের যে গরতিবাক্য 

গ্রতণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ান্বগারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা বোধগম্য 

হইবে। মন্ত্রের গ্রথম চরণে দুইটা বিভাগ আছে। উহার প্রথমে বল। 

হইয়।ছে, জ্ঞানের যে জন্ম, তাছ। বিশ্ব-সংসারকে বিভৃষিত করে। মং- 

কর্মের দ্বর। যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, পুর দুইটী কে তাহ! নুঝ।ইয়। 

আপিয়ছি। এখানে “জানা পদ্দে তাহারই গ্রতি লক্ষ্য নির্দেশ 

করিতে । ভাব এই যে,সগুকর্মা-মাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই 

জ্ঞ(নোৎপন্তি হয়, এবং মেই জ্ঞানের দ্বার! ংমার অলঙ্কাত হইয়। থাকে। 

এট উপলক্ষে একটু দিবেচনা করিয়। দেখুন দ্রেখি-_সংমরের লস্কর 

কাহাকে কহে? সত্যই সংগারের অলম্ক।র। জ্ঞানের প্রভাবে সত্যের 

অস্কারে স'পার বিভূমিত হয়।+ইহাই এখানকার নিগুঢ তাৎপর্য্য। 

পক্ষান্তরে জ্ঞানের ও শত্যের আভিম্ত্ব নংসুচিত হয়। যাহ। লত্য- 
ব্ভিমিত। তাহ।ই জ্ঞ।নবিমণ্ডিত। গ্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশে তাহাই 

প্স্ষট দেখি। এ যে'একং) পদ, এ পদের দ্বার| জ্ঞান যে পর্কাতুই 
অভিন্ন, তাহাই প্রকাশ গাঈমাছে। সত্যের দৃষ্টান্তেই বিশয়টী বিশদ 

বে|ধগমা হইবে। সত্য যেমন সর্বত্র এতিম) অপিচ, এখানে মত্য 

এ রকম এব$ গঘেখানে পত্য গার এক রকম, একালে শত্য এক 

রকম এশং গেক।লে ত্য আর এ? গকম)_এ যেমন পশ্যের স্বরূপ 

নহে; জ্বন৪ এেইরূপ)_-সর্র্বকালে পর্বস্থালে কনের এই আহিমতের 

বিষয় 'মমুদ্রে একং) ও গর একং) বাক]াংশে উপগন্ন হয়। 

এখান আর একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। সকলেই 
অগ্নির জন্মস্থাণ তিনটী [ার্দেশ করিয়া, এটা «একং» পদ অধ্যাহার- 

পুর্ব? অর্থ শিঙ্পন কারয়/ছ। কিন্তু আমগ। ঝলি, এ অংশের ছুইটী 
“একং পদের একটাতে স্বর্গের এবং অপরটীতে তাত রিক্ত অন্য।গ্ 
স্থানেন প্রতি লক্গা রহিয়ছে। ধঁদলি বলিতেই দ্ালোকে ঝ স্বর্গে 

বুঝাই থাকে। পিত্ত এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারেতাহ। হইলে গন, 



১ আষ্টক,৭ লগা) ১ নর্গ।] পঞ্ণবতিতমং পক্তং। ২১ 

পদটি যায় কোথায়? আমর বলি 'অপ্ল্। পদ রূপকে 'সত্ৃভাপমুছে' 

বুঝাতে এ 'পিবি গার মহিত *ংন্থস্ত গৃহিয়।ছে। তালার তব এই 

যেন্ব্গ যে সত্বাংশগমুহ। গেখনেও জ্ঞান যেমন আনন, এখানে এই 

বিশ্বলংলারেও জ্ঞানের সেই অভিন্ত)। ভ্হানের ভাথবা সত্যেন প্থক্য 

কোথাও ন[ইণ সেই উচ্চতম স্থানে দেবগণের মধ্যেও জ্ঞান যেরূপ ভানে 

অবস্থিত, এখানে এই মনুষ্বলেকে আমাদিগের মধ্যেও চ্যানের ক্রয়! মেই 

একই ভাবে সংলাধিত। এইরা.প জ্ঞানের স্বরূপ-তত্ব গ্রকাশই) আমরা 

মনে কার, ?লমুদ্রে একং দিবি একং অগ্দ, বাঁক্।ংশের মর্পা। তবে 

অর্থান্তরে যদি “সমুদ্র দিবি ও 'অঞ্া, পদজ্েয়ে তিনটি স্থানেবই 

পরিকর্পন। কর যায়, গে পক্ষেও এ তিন পদে ভ্রিভূবনকে বুঝাইতেছে 

নির্দেশ করিতে গারি। তদনুলারে “দিবি প্র স্বর্গে, “সমুদ্র পদে 

তন্তরিক্ষে অর্থাৎ এই পৃথিবীর বহির্ভগে (রপাতলে বা নরকে) * 

এবং “অপ্ন পদে জলমুত্তিকাময় পৃথিন্য।দি গ্রহপমুছে ঘর্থ সংসুচিত 

হয়। তাহ! হইলেও (কত্ত মুল লক্ষ্য পর্ধই অভি প্রতিপন্ন হইবে। 

জ্ঞান যে সর্বত্রই অনাবিল স্বচ্ছ এবং বিভেদরহিত, মূল হথ তাহাই 

প্রখ্যাপি হুইতো.ছ। ্ 

এই দৃষ্টিতে অগ্রগর হইলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ভাঁব পুরি গ্রহে 

আর কোনই আন্তরা॥ আসিবে না। অই অংশের তান্তগও 'প্রএ। সৎ” 

গদে শাসনের এবং 'বিদপো? পদে ধারাণের ভাব প্রাপ্ত হই। তাহাতেই 

জর্থ রল হইয়। আগে । যেখানে জ্ঞানের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত 

হয়। জ্ঞান যেখানে পুর্ণ প্রকট হইয়। আছে, সে অবস্থায় শিশ্চ॥ই দিকৃ- 

কালের ভেদাতেদ দুরে যায়। পুর্ণচানে মানুষে গে তেদাচঠদ অ।দে 

দুষ্ট হয়না। তখন অমৃত্তব-লাতে মানু? দিকৃক।লকে জয় করিয়! গরম 

পদে প্রাঠিত হয়--পরাগতি লাভ করে। আস্ত্ের দ্বিতীয় চরণে এই 

ভাবের ছ্ো।তন। দেখা যায়। (১ম-৯৫মু--৩খ) ॥ 

রিররোরািরিারানিটিিটি ১ 

» মতান্তরে _বি্বসংসারের যে তিন বিতাগ, স্বর্গ, মর্ঘ্য ও নরক, তাহা পুর্বে 

একটী খকের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। সেখানে 'অস্তপদিক্ষা শর্ে নরক অর্থই 

প্রতিপয় হইয়াছে। এ পক্ষে এ তিন পথ্থে সেই স্কাবের অনুসরণ কর] যায়৷ 
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২২. 
থাধদ-নংহত। । [১ মণ্ডল। ১৫ সনুবাক। ৯৫ নৃন়্। 

চতুর্থী ধাকৃ। 

( গ্রথমং মগ্ডলং। পঞ্চননতিতমং সুত্তং। চতুর্থী খক।) 

| | 

ক ইমং বৌ নিশ্যম। চিকেত বংগো 

| | 

মাতৃর্জনয়ত স্বধাতিঃ। 

ূ ঠ | 1 

বহবীনাৎ গভে। অপদামুপস্থান্বহান্ 

| | 

কবিরিশ্চরতি স্বধাবান,॥ 8 ॥ 

পি ক 

প্থ-বিশ্লেষণং। 

কং। ইমং। বঃ। নিগ্ং। আ। চিকেত। বৎসঃ। 

| 

মাডু। ভনয়ত। স্বধভিঃ | 

ূ | | | * 

বহ্বীনাং। গর্ভঃ। অপণাং। উপহস্থ।ৎ। মহ।ন্। 

রি 

কবিঃ। নিঃ। চরতি। স্বধাইবান॥ ৪ ॥ 

মর্্মানুসারিণী-ব্যাখা] 

হে ময় চিততবৃত্বিনিবহাঃ! 'বঠ! | যুক্মান) 'কঠ (কো জনঃ, কো দেব! বা) 'নিণ]ধ' (অত 

র্নিহিতং - লৎকর্মাশি ইতি যাবৎ) 'ইমং? (আনদেবং ) 'আচিকেত' (জ্।পয়তি), জ্ঞানং 

যৎ লৎকর্মস্থু নিহিতং জন্তি কঃ তৎ যুান্ বেদয়তি_-ঈত্যখঃ। জন্তু কোহপি জ্ঞাপায়ত। 

নান্তি, ভ্ঞানং এব তজজ্ঞাপয়তি--ইতি ভাব; '্বপাতিঃ? (লতকর্শাতিঃ) বিৎস১ ( তনয় 

জ্ঞানাগুসারী জন; ইত্যর্থ;) 'মাতিঃ (মাতরং। ্্ননীং- জ্ঞানস্বরাপনীং ইতি যাবৎ) 



১ অষুপ, ৭ অগাধ, ১ নর্গ।] পঞ্চনবঠিতমং সূক্তং। ৩ 

জজনয়ত" ( উৎপাদয়তি ); যদি ঢেৎ জ্ঞাগাৎ লৎকর্দ লপ্জায়তে, কিন্তু পক্ষান্তরে লংকর্মণঃ 

অপি ঞ্ঞানস্ত উৎপত্তিঃ দৃশ্ঠতে-ইতি ভাবঃ ; 'বহ্বীনাং' (বছুনাং ্রনৃষ্টানাং -কর্মাণাং 

ইতি যাবৎ) “গর্ভঃ (উৎপত্িনিলঘ্বঃ) “মহান ( মহবসম্পন্নঃ ) 'কবি' (ক্রান্তদরশ, 

ভূততবিষ্যবর্তিমানা ভিজ ) 'শ্বধাবান্। (লৎকর্ম্মকারক; ল জ্ঞানদেবঃ) 'অপলাং' ( লত্ব- 

তাবানাং_লৎকর্লঞ্জাতানাং ইতি যাবৎ) “উপস্থাৎ' (লমীপাৎ) *নিঃ চরতি' ( নির্গচ্ছতি, 

উৎপরনঃ ভবতি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাব: লত্বদুলকাৎ কর্ম ৎ জ্ঞানন্ত উৎপত্তিঃ ভবতি; অতঃ 

পুক্রঃ এব মাতুঃ জনগিতা-ইতি প্রতিপপ্ততে। (১ম-৯৫-স৪ধ)। 

ব্গনুবাদ। 

হে আমর চিত্তবৃত্তিনিবহ | তোম।দিগকে কোন্ জন বা কোন্ দেওত। 

সংকার্দর মধ অন্তনিহিত এই জানদেখতাকে জানাইয়া দেন? অর্থাৎ, 

জান যে দকর্মমপমুহের মধ্যেই নিহিত আছে, কে তাছ। তোমাদিগকে 

বিজ্ঞ!পিত বেন? (ভাব এই যে,-জন্য কেনই নহেন, জ্ঞানই তা! 

জানাইয়। থাকেন); নতকন্মণমুত্রর দ্বারা জঞানানুলারী জন, জধ।ণস্বরূপিণী 

স্বজননীকে উৎপন্ন করেন? ( হা এই যে)--যাদিও গান হইতে সংকর্মন 

সপ্তাভ হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে সতকর্ধা হইতেই জ্ঞানের উৎপতি দৃষ্ট হয়); 

বহুওর প্রকুষ্ট কর্মনপমুহের উৎপাততনিলয়, মহত্দপ্পম, ্রান্তদর্শী অর্থ।ৎ 

ভূতভবিষ্যুৎবর্তম।ন|ভি জর, সংকর্মাকারক সেই ভ্ঞানদেব, সতকর্ম্মগঞ্জীত 

সতত।বদমুহের মধ্য হইতেই নির্গত হয়েন_+উৎপন্ন হয়েন; ( হাব এই 

যে_সত্বমূলক কর্ম হইতেই জ্ঞানের উতপতি হুইয়। থাকে; স্থতরাং' 

পুত্র ম।তার জনায়ত। বলিয়। প্রতিপন্ন হয়েন। )॥ (১ম--১৫সৃ--৪ধ)॥ 

সায়ণ-তান্বং। 

হে খত্বিগযজমান! নিণ্যং। নির্ণীতাপ্তহিতমামৈতৎ। অবাদিযু গর্ভরূপেণাস্তহিতং। 

তথ। চ মন্তরাস্তরং। গর্ভো যো অপাং গর্ভ বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং। খর ন* 

১৫1১৪ । ইতি । এবভুতমিমমগ্রিং বো ঘুয্াকং মধ ক 'আঁচকেত। কো জানাতি। ন 

২০৬০০১
১৯০৯১ উনি 

লায়ণ-ভায়ের বঙজনুবাদ | 

হে থত্িক্যঞ্রমীন-গণ ! 'নিণ্যং। ইহা নির্ণাত অন্তর্থিত নাম-বাচক। আপ. প্রভৃতির 

মধ্যে গর্ভরূপে অন্তহিত। মন্তরান্তরে তাহা আম্াত অ।ছে)_-'গর্ভে যো অপাং গর্ভো বনানাং 

গর্ভশ্চরথাং' (ধ* ল$ ১৫1১৪) ইতি । এবস্ও “ইমং এই অগ্নিকে বিঃ আপনাদিগের 

মধো 'কঃ আিকেত' কে জানেন? কেহই গ্রানেন ৭! ইহাই লূর্থ। পেই এই তা 



২ ধাপ-নংছিভত|| [১ মগুপ, ১৫ অনুব!ক, ৯৫ পুর । 

ক্ষোহগীতার্ঘঃ। লোহয়মনির্ধংগে। মেঘস্থানাগপ|ং বৈদ্যতামিজপেণ পুজস্থামীয়: লন মাত সন 

মাতৃস্থানীয়ানি বু্যাদক।নি স্বধাতির্ঘবিলক্ষৈরন্লৈর্জময়ত। উৎপাদয়তি। তথ চ ন্ব্ধ্যতে। 
অথ প্রান্তা্তিঃ লমাগদিত।মুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বহির্ব্টের়ং ততঃ গ্র্গা। 

ইি। অপিচ বহুবীনাং মেঘস্থ/নামপাং গর্তে দৈছ)তরূগেণ গর্ভস্থানীয়ঃ লোংগ্সিয়পসামৃগস্থাং 

লুক্ায়িশ্ঠরতি। উধপাগিরপেপাদিতা: সরিগ্ছিতি | কীতৃশঃ। মহান। তেজপা প্রোঃ। 
কবি | ক্রান্তদশা। স্বধাবামূ। হবিলক্ষণাবাদ। এক এবাপির্ঘোমনিপাদকলঙ্গ ণেন 

পার্ধিরূপেণ নৈছাতাত্না ওধপরূপেণাদিত্যাত্বনা চ বিতজয বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ 

চিকেত। কিত জ্ঞানে। ছানদেো লিট। জনয়ত। নী হকুহথরঞজ্তাশচেতি 

মি্ান্মতাং হুষ্ব ইতি হুধতং। পূর্বধচ্ছান্ধলে। লু । বহ্বীনাং। নিত্যং ছণ্দগি। 
পাণ 81১/৪৬। ইতি বহুশব্বাৎ ভীষ,। াম্ছন্দসি বহুলমিতি নাম উ্দাততত্বং। অপসাং। 

অ]ণ্জু বা।প্তো। আপঃ কর্মমাধ্যায়াং তৃষ্বন্ঠ নুটু চেতি পহলবচনাদকর্মাধ্যায়ামপ)।প্লো!তিরলি 

প্রতায়ো হৃনবশ্চ। উপস্থাৎ। উপতিষ্ঠস্তাপোহত্রেত্যুপস্থঃ। আতশ্চোপদর্গ ইতি কৃতানুটো 
বছলামতি বহুলবচনাদ(ধকরণে কগ্রত্যমঃ| মরুঘধাদিহাৎ পূর্ববপদাস্তোদ।ততবং ॥ ৪॥ 

গু ৩ 
€ 

(বিৎসঠ মেঘস্থ জলসমূহে বৈছাতাগ্রিরূপে পুত্রস্থ।নীয় হইয়া £মতৃঃ তাহার মাতৃস্থানীয় রুটির 

উদ্কলমূহকে 'স্বধাতি£' হবিলক্ষণ অসমের দ্বারা 'জনয়ত' উৎপাদিত ক্রেন। এ বিষয়ে 
এইরূপ স্বতি আছে,-“অগ প্রান্তাহুতিঃ লম্যগাদিভামুপতিষ্তে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্ি- 
বস্টরেন্ং তত প্রজা।? ইতি । আরও, 'বহ্বীনাং, থেঘস্থানীয় জলসমূহের 'গ্ভঃ টৈছাত- 

রূপের ত্বারা গর্ভস্থানীয় সেই অগ্নি “অপলামুপন্থাৎ' পমুদ্রসমূহে 'নিশ্চরতি' ওধপ অগ্রিরূপের 

দ্বারা আদিত্য হইয়া নির্গমন করেন। কাদ্বশ (তিনি)? মহান তেজের স্বার! প্রো 
'কবিঃ' ক্রান্তদা '্বধাবান্' হবিলক্ষিণ অন্নবান। একই:অগ্রি হোম(নস্পাদকলক্ষণ গা্ধব 

রূপের দ্বারা বৈছ্যতাত্বকে এবং ওধল-রুপের দারা আদিত্যাত্বকে বিভক্ত হইয়া 
বিছ্ধমান রহেন--ইহাই অর্থ । 

চিকেত। কিত-দাতু জামার্থক। ছান্দসে (লট্। ছনয়ত। 'জনীজ মুত্র হমন্তাশ্চ' 
ইত্যাদি শুতে মিত্বহেতু 'মিতাং হৃধঃ ইত্যাদি শুতে তৃষ্বত্। পূর্ববৎ ছান্দলে লঙ্্। 
বহবীনাং। “নিতাং ছন্দসি', ইতা|দ শত্রে (পাৎ 81১৪৬) বহু-শব-হেতু উীম। “ডা- 

ছন্দাপ বছুলং? ইত্যাদি গ্রে নামের উদ্ান্তত্ব। অপলাং। আপ-লূ ধাতু ব্াণ্তি-অর্থক। 'আপঃ 
কর্মাথায়াং হশ্চ মুট চ বা" ইত্যাদি স্থজে বছুলবচন-হেতু কর্মমথাতেও 'আপ্পোতির' স্থলে 
অনি-প্রতায় এবং তৃষ্ব। উপস্থাৎ। ইহাতে আপ অর্থাৎ জললযুহ বিদ্যমান থাকে -এই 
অর্থে উপস্থ। "আাতশ্চোপপর্গে' ইত্যাদি নিয়মে কৃত লুটে 'বছুলং' ইত্যাদি স্তরে বছল- 
বচন-হেতু অধকরণে কপপ্রত্যয়। মরুদ্বধাদিতা-হেতু পুর্বপদে অ্ডোদাত্তত্ব ॥ 9 



১ জট, ৭ জার, ১ বর্গ।]  পর্ধমবতিতমং মুজং| ২৫ 

চতুর্থ (১০৪৮) খকের বিশদার্থ। 

এই ধক্টিকে দাধারণতঃ গ্ত্বিক্-যলমানগণের কথোপকথনমুলক 
থক বলিয়। পিদ্ধান্ত করা হয়। মান্ত্রর অন্তর্গভ “কঃ এবং “ব৮ পদ্ঘয় 

দেই দিদ্ধান্তর পরিগোষক। এ 'কঃ ৭8 পদহ্থয়ের আর্থ নিদিশ কর। 

হয়, এখানে যেন জিজ্ঞাপ। করা হইতেছে--“হে খাধগযজমান-গণ | 
তোমাদিগের মধ্যে কে ইমং নিণ/ং আ। ঢিকেত এই অন্তহিত অগ্রিকে 

অবগত আছ?” অগ্নি যে অপ (জল) এুভৃতির মধ্ধ্যে অবৃষ্যভ।বে বিদ্যমান 

অ।ছেন এবং লকলে যে গে তত্ব অবগত পহেন, এরূপ আনন দেই ভাব 

গ্রকশ গায়। তার পর, “বৎ॥ঃ মত? জনয়ত স্বধাভি?” বাক্য।ংশে 

নিংদিণ কর| হয়, এখানে যেন বল। হইয়াছে,_“আগ্িতে প্রদত্ত আহুতির 
ফলে মেঘ হয়, তাহাতে ঝারিব্ষণ ঘটে এবং অন্ন উৎপন্ন হইয়। 

থকে; এণং পেই দৃষ্টিতেই পুত্র হইতে মাতার উৎপত্তি দিদ্ধান্তিত 
হইতেছে ।/ এই রূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থ ধাড়। ইয়া! গিয়াছে), 

“্বধাঝান্ মহান্ কবি যে খাগ্র, তিনি জলের গর্ভস্বরূগ এবং সমুদ্র হইতে 
নর্গত হয়েন। এ পক্ষে 'ম্বধাণান্” ও 'কবিঃ' পদদঘয়ের ভাব-পরিগ্রহণে 

সংশয় আসে। যান স্বধাবান ও কবি, [তিনি জ.লর গর্ভম্বরূপই ঝাকি 

প্রকারে হুহবেন এবং সমুদ্র হইতেই বা তাহার নির্গমন কি প্রকারে 

মন্তধপর হইবে? ফলত? যে দিক দিয়াই অগ্রদর হউন, রূপক 

্বীকাণ ভিন্ন কে।নও পথেই গত্যন্তর নাই। 

যাহ। হউক, এই দুষ্টিতে,আাগ্ন যে জলের মধ্যেও বিদ্যমান-_বেদ- 

মন্ত্রে এত ্বিষয়ক মভিজ্ঞত। পরিচয় উপলক্ষে, প্রত্বতত্বানুশন্ধামীর একটু 

উপকার হইবে আশ। কর! যায়। বেদের মময় যে আধ্যগণ অগ্নির 

এঁরূপে অবস্থিতিত শিষয় অবগত ছিলেন, বিজ্ঞানের চর্। যে তখন 

একেবারে আকাশ-কুন্ুম কল্পনার বিষয়ীভূ ছিল ন। )-এই সুত্রে তার 

তাহ। দেখাইতে পারেন | তবে ছুঃখের বিষয়, যে পকল অনুবাদ 4 

ব্যাখ্যা! হইতে এ ভাবটুকু পাইতে পারিবেন, তাহার অধকাংশই 

হেয়লীর ভাষায় লাখত হইয়।ছে-_দেখিতে গাই। পাঠকের কৌতুহল 

গকৃ- ৭ 



২৬ ধাধা-সংহিত|| | ১ মল, ১৫ অন্ুধাদ। ৯৫ হড়। 

নিবৃতির জন্য এই মন্ত্রে ঢুইটী ইংরাজী গনুপাদ এখনে উদ্ধৃত করিতেছি। 

বুঝ॥| দেখুন নে ব্যাথ্যারও আবার কত ব্যাখ্য। প্রয়োজন | % 

(1) “1710 ০6700 1010 115 56061 0762 116 

[৩1780110107 0011) 1015 110011015, 
[00911 1)7 105 01) 120 

যা) 01) 09৩ ড8.0615+ 19095010116 £05 
[176 £টাণা। 01081) 

(01 156 8170 £190 01000-010 00910016.) 

(2) «৬110 20018 9০ 155 0016150000 (013 1710060 

(000) 2 10176 08] 1045 00 10501 8161 01101) 10 105 

01010105, 10000 গত 01 1071) (10001615016 2690 5667, 

[10511 000 113 ০0] 07010) 00716510791 001 06 

191) 01 70106 01763. 

॥ এ বিষয়ে অনেক পাওতের অনেন গবেষণা! প্রকাশ গাইয়ছে। তাহার 

য(কঞ্চিৎ এখানে নিয়ে প্রকটণ করা যাইতেছে। 

উদ্ধৃত ইংরাগী অস্থবার-দুটীর প্রথমটা গ্রফ্িপস লাহেবের। €[1015 50016? 076; 

বাক॥াংশের টিপ্রনীতে তিনি লিখিয়! গিধাচ্েন। - 1১217] 13660 11) (0076 36615) 11 

(1) ০০১, ৫19. পূর্বেবে যে বলিয়াছি' ্ত্বতত্বাগ্ুদন্ধায়িগণ যে একটু বৈজ্ঞানিক 

তন্বের লন্ধান এহ মন্ত্রে পাইতে পারেন, গ্রিফিখ সের এ টিপ্লনাতেই তাহা বোধগম] হহবে। 

যাহা হউক, এ একটী পাদটীকাতেও যে তাহীর অর্থ বিশদ বোধগমা হইয়াছে, তাহা বল! 

বায় না। তদ্তর্থত £([1)181]0 ও %01000101 বলিতে কি বুঝায়। তাহারও ব্যাথা 

আবগ্তক নহে কি? এ বিষয়ে উহলস্৭ পাহেবের অহবাদের টিপনী তাই উদ্ধৃত কর! 

হইয়াছে । তাহা এই )-% 7800 10006 [0 06110110106) 1190. 000- 

310016 89 016 50) 0 চা2009 00115006011) (010 0100105 ) 9110 (1096 

1615 106 15 5210 10 £6101906 |) 076 00140019 116 0016)5. 

বলা বান্থলা, এই ধুক্তি ভায়েরই অহ্ঃসরণ মাঝ । 

(ভীম ইংরাজী পনুবাদটী - ওজ্ডেনপর্গের | ইনি বল পদে 091 এবং 'মাত্ঃ 

পাদে 101017019 লিখিয়। টীগ্লনীতে জানাইয়াছেন,* [0 [00 0101710) 06 

[01109 ৪16 10]06 ২৪061517076 05810154১87, 0005 06801061085 

১০, ০0156040101)) 0080 ৪859 4১115 00] ঠা0]। 016 01615 01003 0106 

ড09 216 00] 00] £১2101,) এই মত ভায়েরই গ্রতিধ্বান মাও্র। 

ম্যকসমূলার কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন+_. 

400 1101065 216৫8) ৪00 11810, 011)68060. 810 6210, 1176 

081 018 501) 1১৫01, 0008 1900 01 010 2168 01010) 10 07০ 089, 

270 0016 90 01 01৩08) (10. 076 ৩:610111£ ) 21565 00110) 60006 

11910. 01. 114) 0৩114) 1১80) 01810 |091555 1))780১ 200 [21100)৭1 

(0 1) 1511010,) 



১ জষ্টক, ৭ পণ্যায়, ১ দর্গ।| পঞ্চসবতিতমং সুক্তং। ২৭ 

এখন, আমাদিগের গরিগূহীত অর্থের ব্যয়ে দৃষ্টি গাকর্ষণ করিতেছি 

প্রথমতঃ, “ব: পদ্টাকে এখাণে চতুর্থীর বুধচনের পদ ম্বাঞ্ার না কারয়া, 

অ/মর| দ্বিতীয়ার বনুবচনের পদ বললিয়। গ্রহণ করিয়াছ। তাদনুগারে 

এই মন্ত্রের লক্বোধ-_মাপনার চিতরভিসমুহ। তার পর “গ|চকেত” 

ক্রয়।পদের গ্রাতিবাক্যে আমণ। 5|পয়তি পদ গ্রহণ কার। ভাষুকারও 

ছান্দগন্বাকারে এ পদে? প্রাঙ্ণাক। ও্পগ। করিয়। লহ্য়ছেন। 

আমর।ও সেহ ছান্দশ-ম্বাগ?ারেই এ প্রাতবক্যে সঙ্গতি দেখি। "নণ্যং 

পদের অর্থ "নিহত অন্তনিহত” ) তাহ। হহতে কল্পনার দ্বারা গপণ 

প্রভৃতির মধ্যে গর্ভরূপে অন্তছি৩, অথ গ্রহণ কর। হুহ্য়াছে। আমরা 

বাল, এ অর্থ কর্লনা না করিয়া, এখানে ৮ কর্দ্দের মধো? এই ত৭ কল্পন। 

করলেই হু ও শগত এর্থ হয়। পুর্ব পুর্ব মন্ত্রের আর্থে যাথ। বিবৃত 

হইয়াছে, তপ্র।হ এহ ৬।৭ে? সঙ্গতি প্রপন্ন হইণে। তার গর, 'ইমং 

পদ্দে যে জ্বণন্ত গাগ্্দ প্রত লক্ষ গাছে, ভাহ। আমলা মনে করি ন।। 

পূর্বাপর সন্গ[তক্রমে, আমরা ঝল, জ॥।নাগ্নিই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 

তনেই বুঝুন, তাবার্থ মম্পূর্ণরূণ গরিবত্তিত হুইয়। গেল। কোথায় 

এই মান্ত্রর প্রচলিশ অথ |ছল।থে ঝাথকৃ-ষজসা৭গ11 তোমা[দগের 

মধ্যে কে জা।ন যে, আগু জলে? নধো লুক|য়ত আছেন ? |কন্তু তাহার 

গাগবর্তে এখন অথ দাড়।হল,- ছে আমার চত্তরাত্বানবহ! তোমাদগকে 

কে সুকার্মার অস্তণিহিত এই ভ্ঞানদেবত।কে জানাইয়। দেগ? ঞন-- 

সকর্মেরই অন্তনিহছিত আছেন; আবার, জ্ঞানই গে তত্ব আমাদিগকে 

জানাইয়। দেন। আগর! বাল, ইছ।ই এই »্াংশের তাতপর্য্য।থ। 

এক দেশ মাও প্রদর্শন করিলাম। এইহা অপর।ংশের (বশ্লেবণ” 

ব্যাখ্য। বাহুল্যমাত্র। গ্রচলিত অথের শহিত মিলাহয়। আ।মাদিগের 

মর্মানুঘারণী-ব।খ্য' ও বঙগানুবাদ অনুসরণ-পুর্র্বক অগ্রঠার হইলে, 

অন।য়।সেই প্রকৃত ভাব অধিগত হইতে গ|রবে। মঞ্ের থম চ৪ণের 

দ্বিতীয় অংএ-এম্বধাত১ ওহ নাগ জগত 1৮ ইহা? শু।ব এহ যে, 

সত কর্মম-মমুথর থানাই 'বহশঃ অর্থ।ৎ [প্রঃ অনুর জন জানস্বরূপিণী' 

স্বজনীকে উৎ্পন্ম করেন। জনই শহয্মের এপ কণ্মাফলগ্েতুতভূত, 

মনুষ্বের গ্রজনক। আবার মতকর্মের সাধাতেই জ্ঞান উৎপন্ন হু) 



২৮ 
খাধদ-মংাহত। | [১ মণ্ডল, ১৫ জনুবাক, ৯৫ সৃক্ত। 

তাই এখানে পুত্র হইতে জনদীর উৎপত্তির পরিকল্পন।। তার গর, 

“কবি? ও 'স্বধাবানয বিশেষাথয় ভ্কান-পক্ষেই লর্ধবথ। সঙ্গত হয়। 

ধবহবীনাং পদে বছ গ্রকুষ্ট কর্শের সন্বদ্ধ সুচনা! করে। জ্ঞান 

যে বহু প্রকৃষ্ট কর্থের 'গার্ভঃ উৎ্পতিক্ষেত্র, তাহা! আর বুঝ।ইবার 

আবাক করে না। 'অপণাং গদে সংকর্ণাস্জীত সত্তবগাবগমুহকেই 

নির্দেশ করে। "অপ, শের এরূপ ভাবের বিষয় বহত্র আলেোচন! 

কর। গিয়।ছে। (১ম--৯৫সু--৪ধ ) ॥ 

পঞ্চমী ধক্। 

(গ্রথমং মগ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং দুক্তং। পঞ্চমী খকৃ।) 

1 । | 

আঁবষ্টযো বর্ধতে চারুরান্ জিন্ধানাঘূর্ঘা 

| | 

স্বযশা উপন্থে। 
| |. 

উভ্ভে তু বিবভ্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী মিংহং 

| 

গ্রতি জোষয়েতে ॥ ৫ ॥ 

পদ-বিশ্লেষণং। 

| | | 

আ।নিঃহত। বর্ধতে। চারুঃ। আম্। জিন্গানং। উর্ধঃ! 

| | 
স্বইযশাঃ। উপহন্ছে। 

| | | | 

উভে ইতি। ত্ৃষ্ট:। বিভ্যতুঃ। জায়ম|নাৎ। প্রভীচী ইতি । মিংহং। 

ও | 

প্রতি । জোষয়েতে ইতি ॥ ৫ ॥ 



১ অষ্টক)৭ অপ্যার। ১ বা] গঞ্চনবতি৬মং সুভং | ২৯ 

মর্ঘনুসারিণী-বা।খা। | 

আনু? ( এষু) পূর্ষেবাক্তেধু সৎকর্ম বর্তমান ল জ্ঞানদেনঃ) 'ভিদ্ষানাং ( কুটিলানাং 

শন্রণাং, রিপুণাং ইত্যর্থঃ) *উপস্থ্েঁ ( উৎ্নঙে। দমীপে-তিষ্ঠম্নেব ইতি যাবৎ) “ম্বযশা১, 

(স্বায়তযশস্কঃ) আত্মপ্রাধান্তবিস্তা রলমর্থঃ ইত্যর্থ: ) “উর্দাঃ। ( উন্নতঃ, পতরণাং অভিভবকানী 

ইত্যর্থ;ঃ) তথ! “চাক? ( শোভ নদী, স্বগ্রকাশঃ লন) “আবিষ্ট্যঃ বর্ধতে' ( গ্রকাশমানঃ 

তবতি, দর্ববতো ভাবেন বৃদ্ধং প্রাপ্পোতি )% অয়ং ভাবঃ -রিপুণাং আশ্রয়স্থানত্ৃতে হৃদয়ে 

লঞ্জাত: লন্ জ্ঞানদেবঃ আত্মগ্রধান্তে ন সর্ববান্ শত্রুণ অভিভবতি তথা আম্মনঃ বিভয়া দিঘ্বগুলং 

উত্তাসয়তি। তা 'তুটু:' ( আকারকন্ত দেবস্ত_উৎগদ্ধমানাৎ তেজসঃ ইতি যানৎ) 'উততে 

॥ াবপৃথিব্যো। ছু/লোক-ভূলোক-নশ্বন্ধিনঃ মনুস্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিভ্যতুঃ' (বিভাত:॥ দর্ববগা ভয়ং 

প্রঞ্জোতঃ_ পাপান্ুষঠানায় ইতি যাবং)) তথা 'প্রতীচী। (প্রতাঞ্থন্তেটী, জ্ঞানম্ত আভিযুখ্যেন 

গচ্ছন্তেটা সত্যে)) 'সংহং' '( সহনশীলং পরাক্রান্তং বা তং জ্ঞানদেলং) “গ্রতি' ( উদ্দিশ্ট ) 

£জোষয়েতে' ( লেবেতে, তদনুদারিণঃ ভবতঃ ইত্যর্থঃ)7 অগ্রং ভাবঃ-_লোকাঃ যদ1 জ্ঞানস্ত 

গ্রভাবং অনুভবদমর্থাঃ ভবস্তি, তহি জানস্যানুবর্তনায় প্রচেষ্টস্তি। (১ম-_ন৫ম_৫খ)॥ 

ব্জানুবাদ। 

ূ্ব্ন্ত দতকর্মপমুহে বিস্তমান সেই জ্ঞানদেব, কুটিল রিপুগ.ণর 

সমীপে অবস্থ।ন করিয়।ও, স্থায়ত্শস্ক আবম গ্রাধান্বিস্তারদমর্থ, শক্রগণের 

অভিভবকারী এবং শোভনদীপ্তিম্প্ন স্বপ্রকাশ হইয়া, সর্ব্বতে হাবে 

বদধিপ্রাপ্ত হয়েন; (ভব এই যে,_রিপুগণের আশ্রয়-স্থানভূঙ হয়ে 

সপ্জত হইয়াও জ্ঞানদেব আত্মপ্রধান্থ দকল শত্রুকে অভিভূত করেন 

এবং আপনার বিগ্ায় দিঝগুল উদ্ভাদত করেন) তখন, আণকাগী 

মেই দেবতা হইতে উৎপন্ন তেজের দ্বার। স্ত।বাপৃথিবী অর্থাৎ ছুযুলে।+- 

ভূলে।ক-ান্বদ্ধীয় মনস্যুগণ পাপানুষ্ঠনে সর্ববথ। ভয় প্রাণ্ড হয়েন, এবং 

ভানাভিমুখে অগ্রপর হইয়। মহনশীল ব| পরাক্রান্ত দেই জ্ঞানদেশতাকে 

মেবা করেন--সউাহ।র অনুণারী হয়েন; (ভাব এই যে ননুষ্মগণ যখন 

জনের প্রভাব অনুত্ভব করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই জ্ঞানের অনুবর্তনে 

চেষ্ট করিয়। থাকেন।)॥ ( ১ম-৯৫যু--৫থ )॥ 



তও খখেপ-মংহিত। | [১ মগুল। ১৫ লু ব।?, ৯ পেরি । 

গায়ণ-ভাযাং । 

আমু মেঘস্থাম্বপন্থ নৈদ্বাতাত্মনা বর্তমনোহগ্লিশ্চারঃ শেোভনদীপ্তিঃ লন আবিষ্ট্যা 

বর্ধতে। আবনিরভূতঃ প্রকাশমানো বৃদ্ধিং প্রাপ্পোতি। কিং কুর্বন। জিন্মানাং 

কুটিলান|ং গেতেধু তির্যগবস্থিতানাং তালামপামুপস্থ উতনঙ্গে ম্বশাঃ স্বায়ন্তযশস্কোহগিরর্ঘঃ 

উর্দাজলনঃ লন্ অকারণান্বপ সুতির্গবস্থিতা স্বপি স্বয়মূর্ধীজলঙ্িত্যর্ঘঃ। তদুত্জং বৈশেধিকৈঃ| 

অগ্নেরর্দজলনং বায়োস্তিধস্ পবনং অণুমনলোরাগ্থং ক্মৈতা্ৃষ্টকারিতানীতি। অপি 
উতে দ্াাপৃর্থব্যোৌ তবু জ্ায়মানাদুৎপদ্বমানাৎ তন্মাৎ অগির্বিভ্যতুঃ। ভয়ং 
গ্রাপতুঃ। তদনস্তরমুৎপন্ধ দিংহং লহনশীলমভিতবনশীলং, তমগজিং গ্রভীচী গ্রত্যঞচন্তে] 
গ্রতিগচ্ছন্তযা বাভিযুখোন প্রাপ সত্য জোষয়েতে | লেবেতে। যাস্বত্বাহ। আবিরাবেদনা- 

তত্যো বর্ধতে চারুরাম্ু চাক চরতের্জিন্বং জিহীতের্ঘা উদ্ছিতো ভবতি। স্বযশ! আত্মযশা 

উপস্থ উপস্থান উতে ত্টু্নিভ্যতুজ্জায়খানাৎ প্রতীচী পিংহং প্রতিজো যেতে গ্যাবা পৃথব্যা- 
বিতি বাহোরাজ্রে ইতি বারণী ইতি বপি চৈনে গ্রত্যুক্তে লিংহং সহনং প্রত্যালেধতে। 

নিৎ ৮,১৫। ইতি। 
আবিষ্ট্যঃ। আবিঃ শবাচ্ছন্দণি। পা* 81২/১০৪।৯। ইতি শৈষিক্তপ। তুস্বান্তাদৌ 

তদ্ধিতে। পাৎ৮৩1১*১। ইতি বত্বং। আস্ম। ইদমোহ্য[দেশ ইত্যপাদেশোহনুদাত্তঃ। 

বিভজন্চ সুগ্তাদমুদাতেতি সর্বানুদাতত্ং। ন চোড়িদতমিততি বিভক্তেরুদাত্ততবং শঙ্কনীয়ং। 

18527. লায়ণভাষ্থের বঙ্গানুবাদ | 

আন মেঘসমূহে অবস্থিত উদকলমুহে পিদ্যতাত্মার দ্বার! বর্তমান অগ্নি চারু? শোভন- 

দীপ্তি হইয়। 'আবিষ্ট্যঃ বর্ধতে? আবিূত প্রকাশমান বৃদ্ধিগ্রাপ্ব হয়েন। কি করিয়।? 

“জিন্ব/নাং কুটিল মেঘপযূহে তির্ধ/কৃ-তাবে অবস্থিত দেই জলপমূহের 'উপস্থে' উৎলঙ্গে 
“্বযশাঃ? গ্বায়তযশস্ক অগ্রি “উর্দাঃ) উর্দজণন হইয়। অর্থাৎ অকারণ উদকলমূহের মধ্যে 

তির্ধ্যকৃ-তাবে অবস্থিত থাকিয়! শ্বং উর্ধে জলিয়া। এ বিষয় বৈশেধিকগণ কর্তৃক এইরূপ 

উক্ত আছে)-'অগরেরদ্জল্লনং বায়োন্ডি্ধাক গবনং অণুমনলোরাগ্যং কর্দৈতাসতদৃষ্টকারি- 
ভান, ইতি। অপিচ, 'উভে? গ্যাঝাপৃথিবীদ্ঘয় “ছটুঃ, দীপ্তি হইতে, 'জায়মানাৎ উৎপগ্মান 

লেই আগ্ন হইতে 'বভ্যতুঃ' ভত় প্রাপ্ত হয়েন) তদনস্তর উৎপন্ন 'নিংহং লহনশীল অতি- 

ভবনশীল দেই অগ্রিকে “প্রতীচী প্রতাঙ, অস্ত গ্রতিগমনশীল আভিমুখে গ্রাপ্ত হইয়া “প্রতি 

জে[ষয়েতে' দেখ! করেন। কিন্ত যাস্ক কহেন)--'আবিরাবেদনাত্তত্যো বর্ধতে চারুরাসু 

চার চরতের্জিন্ং জিহীতের্দা উচ্ডিতে। ভনতি। গ্বযশ! আত্মধশ] উপস্থে উপান্থানে উভে 

তটুর্বি্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী দিংহং প্রতিঞ্জোষয়তে দ্বাপৃধিব্যাবিতি বাহোরা্ত্রে ইতি 

ঝারণী ইতি বাপ চৈনে প্রত্যুক্তে লিংহং লহনং গ্রত্্যাসেবেতে (নি ৮১৫) ইতি ॥ 

আবিষ্ট্যঃ। আবি; শ-হেতু 'ছন্দসি' ইত্যাদি শুত্রে ( পা* ৪1২1১৯৪ ) শেষের স্তযপ,। 

হস্থাত্দে৷ তদ্ধিতে' ইত্যাদ সুত্রে (পা ৮৩১৯১) যত্ব। আমু । 'ইদমোহম্বাদেশে? 

ইতাদ শুতে অনুদান্ত। বিজিপ্চ "গু দহদাত' ইত্যাদি হতে পর্বানণাব। 'ন 
চোডিদং ইতা|দ হেতু, নিশুকিন উদাত্থে শঙ্কা হয়। আস্তোদাতত্ব 'ইদংশন্দ-হেতু 



১ আই, ৭ অপার, ১বগ।] পর্চনধতিতমং সুক্রং | ৩১ 

অস্তোদাত্তাদিদংশবদ্ধ তধিধীঘতে। প্রতীচী। গ্রতিপূর্বাদর্চতেখ তিনিতা।দিনা ক্িন্। 
অনিদিতামিতি নলোপঃ। অঞ্চতেশ্টোপসংগ]ানমিতি ভীপ,। আচ ইত্যাকার লোপে 
চবিতি দীর্ঘহং। উদাভানব্বতিপ্বরেণ ভীপ উদাত্তত্বং। বা ছন্দলীতি পূর্বসবর্ণনীর্ঘঃ। 
জোময়েতে। জুধী গ্রীতিলেবময়োঃ। স্বার্থে ণিচ ॥ ( ১ম-৯৫মু-৫ধ)॥ 

ইতি প্রথমন্ত সপ্তমে প্রথমো বর্গ; ॥ ১৭1১ 
ঙ গড 

ঙ 

পঞ্চম (১০৪৯) খকের বিশদার্থ। 

আকাশের ঠৈছ্যুতগ্লির উপলক্ষে এই মন্তুচীর অর্থ পরিকরিত হুইয়। 
আগিতেছে। তদনুণারে প্রাত্যক পদে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, ভায্যেই 
তাহার আভান পাওয়। যাইবে। প্রচলিত ব্যাখা।লকল ভা্যেরই 
সংস্করণ মাত্র। তবে আমাদিগের পরিগৃহীত ছার্থ [পশদীকৃত করার 

পক্ষে নে ব্যাথ্যারও ছুই-একটী আদর্শ প্রদর্শন কর! আবশ্যুক। ন্তর!ং 
এই মন্ত্রেরও প্রচলিত একটা বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিঃম় 
উদ্ধত কর! যাইতেছে । 

(১) “কুটিল (মেঘের জলের) পার্্বদেশে যশস্বী ( অগ্ি) উর্ধে জায়! 
শোভনীয় দীপ্তির লহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন? অগ্রি দীপ্তির লহিত 
উৎপন্ন হইলে উভয় ( পৃথিবী) ভীত হয়েন, এবং লেই লিংহের অভিমুখে আনিয়! 
তাহাকে লেবা করেন।” 

(2) %106 বি) (0110 01) 8109 0] 18101) 11) 
01010 1] 1015 0৬) 8100) 8(91010661506 17 10016 180) ০6 10119 
000/1-30:621117)6 (99015), 1300) (1162%0] 000 [21007 ) 
190 902 1) 1927 01 (0০ 50] 01) 25101) 1767 1৩ 
25 007) 101 01016 02010 0767 021655 0170 1100,) 
এটি টির টি নিটিতি টিউনটি টিটি 

এরূপ বিহিত হুইয়। থাকে। প্রতীচী। গপ্রতি-পূর্বহেতু 'অঞ্চতেঞ্চত্বিগিতারিন|' শুর 
ঘারা কিন্। 'অনিদিতাং ইত্যাদি সুত্রে ন-কারের লোপ। 'অঞ্চতেশ্চোপনংখ্যানং' ইত্যাদি 
সুত্রে উীপ,। “অচ' ইত্যাদি সুত্রে আকারলোপে 'চো? ইত্যাদি হুত্জে দীর্ঘব। উদ্াত্তনিবৃত্তি- 
ঘরের দ্বারা ভীপ, উদাত্ত । “বা! ছন্দলি' ইত্যাদি স্ত্রের দ্বার! পুর্বিপবর্ণ দীর্ঘ। জোয়েতে। 
জুষী ধাতু প্রীতি ও পেবনার্থক। খ্ার্ধে শিচ॥ (১ম ৯৫ -৫%)॥ 

গ্রথম অষ্টকের লণ্তম অধ্যায়ের প্রথম বর্গ পমাপ্ত | ১৭১॥ " 



্ 1[াা-ধহিত| |) হুল, ১ জইযাক, ৯ 

গগন অন্তগর্ত এধান কয়েকচী গণের বাথ্য।তেই কোন-নাকোন 

পদ অধাহার করার আবু হইয়ছে। প্রথম দেঠুন--আহ' পর । 

এঁ পদের প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়--'এযু' গদ?। তাহার তাব--এই 

সকলের নধ্যে। কিন্তু তাহ! হইাতে লাধারণতঃ অর্থ গ্রহণ কর! হইয়! 

থাকে-_-'মেঘদমুহের অন্তর্গত জলপণুহেণ মধ্যে বিদ্যমান বৈছ্যুতত্মাক 

জগ্রি। কিরূপ ভাবে কত কথ কল্পন। করিয়। আনিয়! অগ্নি অর্থ শির্দ।রণ 
কর। হইয়াছে--তাহ। বুঝিয়া দেখুন । তাহা বুঝিলে, আমর এ পদের 

যে অর্থ গ্রহণ কারয়ছি-শতকর্মাণমুহে বর্তমান জ্ঞানদেবতা, দে পঞ্ষে 
কদ!চ অপন্গতি দুষ্ট হইবে না। পূর্ব ধাকে বল। হইয়ছে,--সংকর্দের 

মধ্যেই জ্ঞান ব্ছিম।ন। এখনে 'আন্। পদ তাহাকেই নির্দেশ করিতেছে । 

এইরূপ দেখুন, মঞ্জে আছে_-জদ্মানাংং পদ। উহার লাদ|দিধ! 
গ্রতিবাক্য-'কুটিলানাং » এখানেও কত কথাই অধ্য।হার করিয়া আনিয়! 
নিদ্দেশ কর। হইয়।ছে যে, এ পদে 'মেঘণমুহের মধ্যে তিধ্যকৃভাবে 

অবস্থিত অগ্নিকে। বুঝইতেছে। কিন্তু আমরা বলি,_-এ পদে “কুটিল 
রিপুগণকে' নির্দেশ কররাতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে অর্থ হয়+_অগ্রি মেঘের 
মধ্যে বিছ্যুৎ-রূপে ভিধ্যকগবে আপন।র প্রভাব বিস্তার করিয়! বিরাজমান 
রছেন। আর আমদগের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা হয়সতবর্পের মধ্যে 
পরিবদ্ধিত হইয়। রিপুগণকে অভিভব করিয়| জনদেবত। আপন!র গ্রাধাদ্য 
করেন। যদি প্রথমোক্ত অর্থেই সঙ্গতি আছে বলিয়। মনে হয়, তাহা তেও 

বলিতে পারি, এ অর্থের মধ্যেও রূগকের উপমায় জ্ঞানের মাহাত্যুই 
প্রধ্যত হুইয়ছে। একটু অনুভবনাতেই তাহ! বোধগম্য হইবে। 

দ্বিতীয় চণটীতেও এইরূপ ঝিবধ পমস্তার মধ্য হইতে মর্শা- 
নিক্ষ।শনে প্রথ।ল পাইতে হয়। এই শংশের প্রথম সমম্যামুলক পদ-. 

'উভে।। এ পদের লক্ষ্য কোথায়? নেই লক্ষ্য দির্ধারণ-পঞক্ষে গবিভ্যতৃং। 
এবং 'জেষয়েতে” ক্রিয।পদদ্ধয়ের শম্বন্ধের বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন 

করা আবশ্যক হয়। তয় পায় এং পেব। করে__গ্ভাবাপৃথিণী। তাহা 
হইতে 'তহুগলাক্ষিত মনুষ্যণ' অর্থহ আ|(ময়। থ|কে। ছ্যলোক ও ভুলেক 

আগ্রক ভয় করে ও ঘেবা করে-_-এই অর্থ গ্রচালত আছে। কিন্তু আমর! 

বলি, এখানঞ|র মর্ম এই যে, দুলোকের ও তালাকের উতয় লোকের 

৭ ৮১৭৯ 



১ অটুক, ৭ অধ্যায় ২ বগ।] পঞ্চনবতিতমং সুক্তং। ৃ ৩৩ 

সম্বন্ধযুত মনুষ্যগণ £ঝালেই জ্ঞানদেবঙা,ক ৩য় করেন ও নেবা করেন। 

ভয়--পাছে জ।ণহর! হইয়া অঞ্যানের কবলে পড়িয়। বিপন্ন হন, পেবা--" 

জ|নানুলরণে অভীষ্টুলাত জন্া। তার পর দেখুন, জায়মানাৎ' পদদয়। 

এখানেও কোনও একটী বস্তু আকাওক্ষ। রহিয়! [গয়।ছে বুঝ! যায়। 
জ্ঞানের তেঞঃ বা দীপ্তিই এখানকার লক্ষ্যস্থল। জনের তেদঃ ঝ দীপ্তিই 

অসংপথে গমনে বা অসতকর্থে প্ররত্তিতে ভয় প্রদর্শন করে) জানের 

তেজের ব| দীপ্তি অনুঘরণেই শ্রেয়; এধিগঙ হয়। অনাগত বিষয় নর্্মানু- 

গ(রণী-ব্যাখ্য।য় ও বঙ্গনুবাদদই উপলব্ধ হইবে। (১ম-_-৯৫সু-৫ধা) ॥ 

যী খক। 
(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চনলতিতমং শুত্তাং | নচী এক) 

[ 

উত্ভে ভদ্রে জোষয়েতে ন মেনে গাবেো 
| | 

ন বাশ্র। উপ তন্থুরেবৈঃ। 
| | 

ম দক্ষাণাং দক্ষপতির্ববভূবাপ্ীস্তি যখ 
| | 

দক্ষিণতো। হবিভিঃ ॥ ৬॥ 

পদ নিশ্নেষণং | 

| 1 | / | | 
উত্তে ইতি। ভদ্রে ইতি। জোষয়েতে ইতি । ন। মেনে ইতি । গাবঃ। 

| 

ন। লাশ্রাঃ। উপ। তস্তুং। এবৈহ। 

| | | 

সঃ) দক্ষাণাং। দক্ষইপতিঃ। বতুষ। অগ্ীত্তি। যং। 

| 
দক্ষিণতঃ! হবিঃইভিঃ ॥ ৬ ॥ 

চি রঙ 

ঠ 



৩ ধাথেদ, নংহিড] | [১ মগুল, ১৫ অনুবাকি। ৯৫ সু | 

মন্ানুন।রিণী-ব্া।খা| | 
+ 

'উভভে। (গ্ভাবাপুথিবো, ছালোক-ভূলোক-লত্বন্ধিনঃ লর্বের প্রাণিনঃ ইত্যর্ঘঃ যধা-- 

অন্মাকং কণ্মভক্তী দ্বে) 'ভদ্রে ( সৌভাগ্যকামিস্তৌ লতেটা, মঙগলাভিলাণে লতেটা 

ইত: ) 'মেনে ন? (লহ্ধার্মণে]া ইব) 'জোষয়েতে? (সেবেতে-_তং জঞানদেবং অস্ুলরতঃ ) 

জ্ঞানামুলারিণো ভবতঃ ইতভার্থ;) 'গাবঃ ন' (নুর্যাকিরণ|ঃ যথা, যত্বা--গাভীগমুহাঃ যথ1) 

।এবৈঠ' (স্বাববশৈঃ, নিয়ম গ্রভাটৈঃ) 'বাশ্রাঃ) (দিবলান, যত্বা স্ব বতলান) 'উপ তশ্মুং 

(সমীপে অবিচ্ছিঘ্নগাবেন তিষ্ঠান্ত), তত্বং সৌতাগ্যকামিন্টো গ্যাবাপৃধিব্যো কর্মতক্তী ব 

জ্ঞানদেবন্য লামীপ্যে লা উপস্থিতে ভবত) - কদাচ জ্ঞানলঙ্গং ন পারতাঙতঃ ইতি ভাবঃ। 

ধাঃ। (জানদেন:) 'দাক্ষাণাং দক্ষপতিঃ (শ্রেষ্ঠবলানাং অধিপতিঃ) “বৃষ (ভবতি)) 

'দূক্ষণত; (দাক্ষিণ/যুক্তা; লতকর্্বপরায়ণাঃ জনাঃ) "হুবির্ভি, ( আহবনীয়ৈঃ, লর্ববেতা। 

বর্মতাঃ উত্যর্থঃ) 'যংত (জ্ঞানদেবং। তং জ্ঞানদেবং ইত্যর্থঃ) 'অতীস্ত' ( তপয়স্তি। 

অনুলরত্ত)। অয়ং ভাবং-জ্ঞানং হি লকলবলাধারং সর্বমঙগলগ্রদং চ;) অত। 

লৌভাগ্যকামিনঃ জনাঃ একান্তেন জ্ঞানানুল[বিণঃ তনেযুঃ। (১ম -৯৫দ-৬খ)॥ 

বঙাঠপদ। 

্াবাপৃথিবী উত্ভায় ( অর্থ।ৎ দুযুলোক-ভাল।ক-ন্বদ্ধী॥ লকল 

প্রাণিগণ ) অথব। আমাদিগের কর্ম ও ত্তি' দুই, মৌভাগ্যের অভিলাধী 

হইয়া, দেই জ্ঞানদ্বতার মেব। করেন--জ্ঞানানুপারী হায়েন) সূর্যকিরণ- 

সমুহ যেখন স্বতাববণে পিয়ধপ্রভ।বে দিবধ-সযুত্র শিকটে অবিচ্ছিন্ন ভাবে 

অবস্থিতি করে (অথব_-গাভীগকল যেমন বৎসলমূহ্ের নিকটে 

আবাচ্ছিম্নএাবে হবন্থিতি করে), শৌগাগ্যকামী গ্যাবাপৃথিবী অথব। কর্ম 

ও ভক্তি মেইরূপ জ্ঞাগদেবের মমীপে পর্দা উপস্থিত থকে) অর্থাং 

কদচ তাহারা জ্ঞানগঙ্গ পরিঙা।গ করে না। সেই জঞনদেবত। শ্রেষ্ঠ 
শক্তিপমূহ্র অধিপতি হয়েন) দাক্ষিণ্যযুক্ত সতকর্ধাগরায়ণ জনগণ, 

অ।ছননায়মমূত্রে দ্বর| অর্থাৎ মকল কর্ধের দ্বারা, গেই জ্ঞানদেবতাকে 
শু্ণ করেন অনুপরণ কারন। (ভাব এই যেজ্ঞানই সকল বলের 
আধার ধবং মকলমগগলগ্রদ ; আতএন), শৌভাগ্যকামী জনগণ এগাস্ত 
জঞানানুলারী হইবেন।)॥ ( ১ম--৯৫সু-৬ধ। ) ॥ | 



5 লক, ১ প1//7, ২ পার!) পঞ%নবতিঞনং সুক্তিং / ৩৫ 

লয়ণ-ভায্বুং | 

উভে অহ্শ্চ রাক্রিশ্চ। যদ্ধা উডে ছ্াধাপথিব্যো। অরণী বা। ভদ্রে ভজনীয়ে 

শোপ্তনাঙ্গেট৷ মেনে স্ত্রিয়ৌ জোষয়েতে ন। লেবেতে ইন। যথা শোভনে স্ত্রিয়ৌ চমরহস্তে 

রাজানমুন্তয়তঃ লেবেতে। এবং ছ্যাবাপৃথিন্যো এনমগ্রিমুভয়তঃ লেবেতে ইতার্থঃ। আপিচ 

বাশ্রা হভাররং কুর্ববত্যো গাবো ন গালে যণৈপৈঃ স্বকীষৈশ্চরিব্রৈরাদর।তিশয়েন স্বকীয়ান্ 

বংলান্থপতস্থুঃ । লংগচ্ছস্ত্ে। তথেমমগ্রিং গ্যাবাপৃথিব্যাবুপাস্থতে তবতঃ। পুর্ববং সেলনমাত্র- 

মুক্তং। ইদানীং পুনর্গেনিদর্শনেন তত্রৈবাদবাতিশয়ো ছোত্যতে । অতঃ সোহগ্ি্দক্ষ!ণাং 

পর্বেধাং বলানাং দক্ষপতিবর্বলাপিগতির্ধভূল । আপীৎ। বলানাং মধ্যে যদতিশয়িতং 

বলং তন্তাধিপতির্বভূবেতার্থ:। যশগ্নিং দঙ্গিণত আহবশীয়ন্ত দক্ষিণমার্গেহলন্থিতা খথিজো 

হবি9্ভিশ্চরুপুরোডাশাদিভিরগ্তি | আরে! কুর্বস্তি তর্পমন্থি । সোহগ্রিরিতি পৃর্বণাম্বষঃ | 

বাআাঃ। বাশ শব্দে! প্ফান্িতকষীতা।দিনা বক। এবৈঃ| ইগ, গতৌ। 

শীঙভ্যাং লন্নিতি তাবে বন্গ্রত্যয়ঃ ॥ . *ম ম্ -৬খ ) ॥ 

ষ্ঠ (১০৪০) খকের বিশদা্থ। 
7718 ০3: ৃ 

এইট একের প্রচলিত অথনুহ প্রায়হ ত যর অনুধারী। প্রজ্বলিভ 

অনলের সেবায় দুযুলোক ও ভলোণ [শযত বত আন; আথব। দি 

ও রাত্রি রত আছে। আথণ। শব্ণি কাষ্ঠদবধ রত আছে) ভাষ্বে এই 
শপে আজ জিত শত ০ ০ পি পা পপর ১০৮০৮৬৯৫০৯৬». ৯ 

আায়খভায্ের ব্জ|মুবাদ। 

'উভে। আহঃ এবং রাত্রি শথবা গ্যাবাপৃথিপী অথবা আরণি কার্ঠতবয় “ভদ্রে ভজনীয় 

শোতনাঙ্গ 'মেনেঃ স্ত্ীদ্বম় 'জোধয়েতে ন। খেমন সেব। করে) শোভন স্ত্রীতঘধ যেমন চামপ- 

হত্তে রাজাকে, উভয়তঃ জেবা করে; সেইরূপ গ্যাধাপুধিবী এই অগ্নিকে উভভয়তঃ লেব। 

করে_ইহাই অর্থ) অপিচ, 'বাশ্াঃ হম্তারলকারী “গাবঃ নং গাভীগণ যেমশ 'এবৈই? 

আপনার চরিত্রের ভ্বারা আদরাতিশয়ের লহিত আগনার বৎল দ্গের “উপ তস্থুঃ! 

নিকটে গমন করে, লেক্টরূপ এই অগ্নির নিকট ছ্যাপাপৃথিবীদ্বয় উপস্থিত হয়। 

পূর্বে গেনন মাত্র উদ্জ হইযাছে। এক্ষণে আবব গে-নিদর্শনের দ্বারা তাহাতে 

ভদরাতিশয় গ্োোতিত হইয়াছে । অতএল 'লঃ লেই অগ্নি 'দক্ষাণাং' লক্ষ বললমৃহের 

'রক্ষপতি১' বলাধিপতি 'বতুব' হইয়াছিপেন ; অর্থাৎ। বঙ্গলমুছের মধ্যে যে অতিশয়পা, 

তাহার অধিপতি হইয়াছিলেন। 'যং যে আঁকে 'দক্ষিণতঃ আহবনীখের দক্ষিণ 

ভাগে, এবস্থিত ধতিকৃ-গণ “হবির্ভিঃ' চরুপুরোডাপাদির দ্বারা “অঞ্জতি' আগর করেন_ 

তর, করেন; লেই আম্মি ইত্যাদি পূর্বের লহিত অস্থয়। 

বাশ্রাঃ। বাশৃ-ধাতু শনদার্থক। 'স্কাগিতধি” ইত্যাদি হতে বক্তার! এবৈ2। ইগংধাতু 

কারি, শীঙ.ভা|ং বন্” ইত্যাদি রে রে বন্-প্রতাযয়। (১ম ৯৫৬৭) ॥ 

ী 



৩৬ ধাথে৭-2ংহিতা | [১ মগ্চল, ১৫ অন্গুব।ক, ৯৫ গক্ত। 

ভাব প্রঞ্টিত। উপায় প্রগাশ, ছুট জন স্ত্রীলে।ক যেমন চমর ৎণ্ঠে 
ধরয়। দুই পাশ হইতে রাজকে ব্যজন করে, অথব| গ।ভীলকল যেমন 

হন্ত।রবকরী বদের [নট পর্বধদ। অবস্থিত করে গ্যাবাপৃথিবী ( দিব! 
ও রাত্রি, ঘথব। গরণি কা্টদ্য় ) সেইরূ9 গগ্নির মেব। করিয়া অগ্নির নিকট 

অণশ্থিতি করিংতছে। মনের গ্রথম চরণের এই অর্থই গ্রাম সকল 
ব্যাখ্য!তেই গ্রকাশ শাইয়ছে। দ্বিতীয় চরণের প্রচলিত অর্থ/যুহের 

ণ এই যে, খগ্নি কল বলের খধিপাত-রূপে শবস্থিত রিয়াছেন ) 

আর তাহার দাক্ষণ পার্খে বশিয়। খাত্বক-গণ তাহাতে আন্ৃতি গ্রদদান 

করিতেছেন। 

মন্দেব মন্ানুধ।বন পাক্ষ কল প্রকার অর্থেরই আন্বাদ-পরিগ্রহণ 

- আস্ম্যুক। বেদ-মন্ধ্ের অর্থ-নৈচিত্র্ের বিষয় ধারণ| জম্মিলে, কোন্ অর্থ 

সিদ্ধ ছয় ন| এবং কোন্ অর্থ |সদ্ধ হইতে পারে, তাথ। নির্ণয় করা কঠিন 
হইয়। পড়ে। বেদ-রূপ কর্লা্রুমুলে লকল ফলহ্ ছু খজ্জত আছে। যান 

যে ফলের প্রয়ণী হইবেন, এই বেদ-রূপ কল্পরক্ষে তাহাই তিনি প্রাপ্ত 

হইনেন। বেদমন্ধ্রের যে আর্থ ধহার অনুরাগ জম্মিবে, মেই অর্থ তিনি 

গাইতে পারিবেন। বেদের ইহাই বৈচিত্র্য ব| বৈশিষ্ট্য । সুতরাং প্রচলিত 
দুই তিনটী ব্যাখ্যা! এখানে আমর] উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করি। 

(7) £ 116 091955 111 10001) 11106 (৮০ 1000 10161] ) 
11010106005 10007 10856 8001)00901160 10170 1) 00611 0োখা) 
2,116 175 0001)6 (116 1010 01 2] 10919, 116 আ|)0]) 
(110) 21010 আ101) 501100121 £1065 0010. 079 0806 9106১ 

(2) 1156 10 20500101015 9069, 1116 01161) (6170 
011) : 0110 10106 00৬৩ 06) 50610111111) 0116 10010100, 

11615 1016 1,010 01 011210 2100175 016 10121100 1 
11), 01 (1511910) 1169 10107 আ10) 07610 01018001059 

(৩) “উভয় (পৃথিবী) শুন্দরী স্ত্রীর স্তায় তাহাকে দেবা করে এবং গাভীর 
যায় নিকটে থাকিয়া তাহাকে (বৎসর ন্যায়) যত্র করে। "দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত 

(খাঁহকৃ-গণ ) যে অগ্নিকে হব্য দ্বারা পেবন করেন তিনি লকল বলের মধ্যে 

বল।ধিপতি হইয়াছিজেন।£। 

উপরি উল্লিখিত তিন প্রকার ব্যাখ্য।র তুলনায় ম/লোচন! করিলেই: 
ত।ঘ্ুর £ংভ কোনু শথেণ *৩টুকু দৃশ্য আছে, গোধগম্য হইনে। 

মন্দের মধ্যে পর্ধরাগেক্ষ। সমস্তামূলক গদ--'উভে? এবং 'হদ্রে। 



১ অষ্টক) ৭ অধ্যায়। ২ বর্গ। ] পঞ্চনবতিতমং সুক্তং। ৭ 

আর আর পদের মধ্যে গ্রথম ডষ্টরব্য-_“দক্ষিণতঠ পদচী। উপমার বা 

ভন্যান্য পদের ভাব, এ তিনটী পদের অর্থ উপলব্ধ হইলে, স্বতঃই বেধগম্য 

হইবে । “উ্ে পদ উপলক্ষে, ভাষ্ক।র তিন প্রাকর আর্থর পারকল্পন। 

করিতেছেন; (১) অহোরাত্রি, (২) গ্যাধাপৃথিবী, (৩) অরণিকা ্ দ্য়। 

এ তিন যুগ্ন বস্তুর যে কোনও একটী বস্তু এ 'উভে” গণের স্কোতক, 

ইহাই তাহার দিদ্ধান্ত। ব্যাথ্য/কারগণ ছ্যাবাপৃথিবী আর্থেবঈট অনুসরণ 

করিয়।ছেন। এইরূপ, 'দক্ষিণতঃ, পদে অগ্নির দক্ষিণ পার্থে উপবেশন 

করেন ব। দক্ষিণ দিকু হুইভে অগ্নির প্রতি দন্মানের মহিত অগ্রপর 

হায়েন_ইত্য।দি অর্থ পরিকল্পনায়, খ্বিক্-গণাকেই লকলে নির্দেশ করিয়। 

গিম।ছেন। “ভদ্র? পকে ঘকলেই “মেনে' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ 

করিয়।ছেন। তাহাতে 'শোভনাঙী আ্ত্রী' বা 'দয়াবতী রমণী? ইত্যাদি ভাব 

আিয়। পাড়ম।ছে। উপরি উদ্ধৃত তিন্টী ব্যাখ্য। হইতেই তাহ| বোধগম্য 

হইবে। এই নকল কারণে মন্ত্রের যে ঘর্থ ঈড়াইয়। গিয়াছে, ভাষ্যে এবং 

ুর্ববাদ্ধত তিনটী ব্যখ্যায় তাহা রই জাদর্শ দেখিতে পাইসেন। 

এখন আমদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিয়য় একটু আলোচনা কর! 

যাইতেছে । “উভে' পদে আমর দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ, শ্াঘ্য- 

কারের শন্ুগরাণে এ পাদ ্যাবাপৃথিব্যা' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়।ছি। 

& গে তাহাতে ছ্যালে।কে॥ ও ভালোকের শন্বদ্ধীয় সকল প্রাণীকে 

নির্দেশ কধিতে পারে । পক্ষান্তারে এ পদে আমরা কর্মীকে ও ভক্তিকে 

সক্ষ্য করিতে পারি । 'উভে' পদের গ্রতিব॥কো 'যদ্ধ+ অভিধ।য়ে আমর! 

তাই 'অস্ম।কং কর্ধানতক্জী দে? বাকয।ংশ গ্রহণ করিয়াছি। “ভদ্রে পদকে 

আ।মর| 'মেনে” পত্দের বিশেষণ-ূপে পিকল্পপ। করি না। আমাদিগের 

মত এই যে, পদ 'উতেঃ পদের সহিত পন্বদ্ধুত্ত “ভদ্র "দের 

গ্রতিনাক্যে আমর! তাই 'শৌভাগ্যকামিম্যো নত্যো' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 

উহ।র অর্থ,--শৌভ[গ্যের অভিলাধী হইলে। এতদনুগারে 'উভে ভদ্্রে 

পর্রদয়ের ভব দীড়াইতে পারে--ছুই প্রকার । প্রথমতঃ, ছলেযাক ও 

ভূলোক যখন পৌভাগ্যের অনভিল।ষী হয়; দ্বিতীয়তঃ,--আম।দিগের কর্ম 

ও ভক্তি যখন তয়ঃক মগ কবে, মঙ্গলগ্া।্থ। হয়। তখণ, তাহারা কি 

করে? 'মেনে ন' জয়ে এবং 'গ|বং ন বাআঃ উপতন্থুঃ এটৈও 



৩৮ খাখেদ-সংহিতা | [১গগুল। ১৫ অনুবাক, ১৫ হুক্ত। 

উপমাঘয়ে সেই ভাব গ্রকাখণান। প্রথম উগমার অর্থমন্বদ্ধে আমর 

ভায্েঃই অনুপরণ করিয়াছি। কিন্তু দ্বিতীয় উপম!র অর্থবিষয়ে আমর 
অন্য এক ভাবের প্রা।ধাগ্ঠ ধ্য(পন করি। 'বাশ্রাঃ পদে দিবসকে বুঝায়; 
'গবঃ) পদে সূর্যক্রণকে বুঝায়। নে দৃষ্টিতেও এখানে সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত 
হওয়। যা॥। দিবদের মহত সুর্ধ্যকিরণের অচ্ছেগ্ক নন্বদ্ধ। মুর্যযরশি 
যেখানে, দিবল সেখানে; উাদের পাস্গরের যেমন বিচ্ছিমনত| নাই, 
উপমায় দেই ভাব প্রকাশ পাইয়।ছে মনে কর যায়। গভীর ও বতমর 
সম্বন্ধ গরিকল্পুন। করিলেও উপমা-পক্ষে অগষ্গতি হয় ন বটে; তবে 

দিবসের ও সুর্ধযরশ্ি নন্বদ্ধের উপমাততেই &|ব যেন বিশেষ প্রকট হ্য়। 
গতীর ও বংণের দন্বন্ধ মানাণারণে ছিম হইতে পারে) কিন্তু দিবসের 

লহিত মৃধ্যরশ্বিন সন্থন্ধ কখন বিচ্ছি্ হইবার নহে। কর্ধের ও তক্তির 
সহিত জ্ঞানের মেইরূণ গন্বদ্ধ হও॥াই শ্রেয়ঃ-ও প্রেয়ঃ। আজম ল।ভি- 
ল!ষী দ্যুলে।কে? ও ভূলো।কের প্র।ণিগণেরও জ্ঞানের লহিত তত্রুপ দম্বন্ধাই 
আক।ক্ষেণী।। এই সকল বিষয় বিবেচন। করিলে, মন্ত্রের প্রথম চরণের 
ভাব ঈীড়ায়_-গৌভাগ্যকামী বা অজয়ের অভিলাদা হইলে, গ্যানাপৃথিনী 

অথবা কর্ম ও ভক্তি অবিচ্ছিন্ন তণে একান্তে জ্ঞ।নের অনুস।রী হই॥| থাকে । 
মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দুইটা ঠাব পরিব্যক্ত। প্রথমে জানের প্রভাবের 

বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে; তার পর, মৎকর্্মকারী সাধুগণ যে মর্ববদ। 
জ্ঞানামুণারী থাকেন, তাহ।ই প্রকাশ পাইয়ছে। এ পক্ষে 'দকিণত? পদে 
দাক্ষিণ্যযুক্ত নকর্ধপর|য়ণ জণগণকে নির্দেশ করে। উবার যে ছবি 
আহণনীয়পমুছের দ্বার! গর্থত আপনাদিগের নকল ৭র্দোন নিত জনের 
সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখেন) 'য' অগ্স্তি পদদ্বয়ে তাহাই উপলব্ধ হয়। 'যং) 
পদে সেই উাহাকেই (জ্ঞনকেই) নির্দেশ করিতেছে। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ 
শক্তির অধিগতি; নাধুগণ লগ্ল কর্মেই জ্ঞানের অনুণ|রী হয়েন ;_ 
এবিধ ভাব এই দ্বিতীয় চরা.ণ প্রকাশ গাইয়।ছে। ফলঙ?, অগির দক্ষিণ 

দিকে বাঁপয়। খাত্বক-গণ তাহ!র পুজ। করেন-_-এই অর্থের পরিবর্তে, নকল 
শক্তির তধিগতি জানদেবভার অননগরাণে গাধুখণ স্ল কর্ধাকে নিয়োজিত 
রাখিযছেন__এবাধবণ অর্থ ই গিদ্ধ হয়। ( ১ম৯৫সু--৬খ)|... 

০০০০০ ই... 



মপ্তমী পাকৃ। 

( গ্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সুক্তং। লগ্তমী খকৃ।) 

উদ্যত্যগাতি সবিতেব বাহ্ উে সিচে 

যততে ভীম খঞ্জন্। 

উচ্ছ ক্রগংকমজতে সা মাতৃভ্যে। 

। 

বমনা জহা(ত ॥ ৭॥ 
৪ ৬ 

ষ 

পদ-শিশ্লেষণং | 

| | | | 

উৎ। যংযমীতি | মবিত|ইইব। বা ঈতি। উন্চে ইতি । লিচো। 

যততে। ভীমঃ। খগ্জন। 

| | | | 

উৎ। শুক্রং। অতকং। অজতে। পিমস্ম।ং। শখ মাতৃইভ্যঃ। 

| 
বনন।। জহতি ॥ ৭॥ 

০৮৫০০ টি ওপার 

ঙ ক 
রঙ 

মর্দ।নুলারিণী-ব্যাখা।। 
রা 

'ল(বিতা। | সুপ্তন্ত গ্রাণিখাতন্ত সংজ্ঞাএদাত। শ্যযঃ, যদ্বা-জ্ঞানপ্রেরকণ্ত দবেনঃ) ইল 

(বস্তারয়তি- লোকান্ জ।গরণা 
(ধথা ) *বাহু' ( আলোকগ্রশাশরূপৌ ছে হস্তো ) স্বতশের 

পৃথিবোঠ) 'উদযংযমীতি' 
উদ্বোধনায় বা; নদের; তদ্বৎ “উভে লিচৌ? (দে ঘ্যাবা 

(উদ্বোধমতি, লর্ববণ। উর্দাতিগ।মিনৌ করোতি)) কদ! বা প দেবঃ 'ভীমঃ? ( ভয়প্রদঃ লন্) 

'গ্জন্ (শ্বতেজসা অলমুর্বন্, ছু/ লোক তৃপোক শা দ্ধনং প্রাণিজাতং সদৃগুণবিমগ্ডিতং কৃত্ধা 

ইত্যর্থঃ) “যততে' (শ্বকার্যং লাধয়াত )) কূ্ষোদয়ে সাত ম্বতমেব যথা লোকাঃ জাগ্রতি 

জনে দিয়েন অঞ্জানভা-নাশএ1ি সাত াণিনঃ তন্বৎ উর্ধাগতং লতস্তে ইতি ভাবঃ7 'উৎ' 

(অপিচ) ল দেবঃ 'নমন্তাৎ (লর্বান্মাৎ শব্দাৎ, উপদেশাৎ ইত্যথঃ) 'গুক্রং? (শুত্রং) অনা বিলং। 



রা পথে সংহিত। | [১ মুল, ১৫ অনুবাক্ক. ৯৫ লক 

দীপ্তং) 'অতৎক।? (লাবভৃতং পদার্থং। শরেষ্ঠগমগ্রীং ইত্যর্থ; ) 'অজতে' (প্রযচ্ছতি ) তথা 

'মাতৃ্যঃ? (মাতৃস্থানীমাতাযঃ দেবতাত্যঃ) লণ্তাবজগকেতঃ লর্ববেত্য; লবতাবেত্যঃ ইতার্থঃ ) 

'নবা" (নবানি, চিরনৃতনানি, অতঞ্চলানি ইত্যর্ঘ:) 'বলনা' (বলনানি। পাপাবরকানি তেজাংলি) 

'জহাতি' (নিস্তারয়তি); জ্ঞানদ্বতায়াঃ এব নলপঃ শ্রেষ্ঠং উপদেশলমুহং পাতি, তথা 

পাপমাশিকাং উপায়পরম্পরাং প্রত্যক্ষয়িতুং শকেতি-ইতি ভালঃ। (১ম ৯৫ ৭ধ )॥ 

বঙ্গানুবাদ | 

্বপ্ত গ্রণিগণের সংজ।।গ্রদাত। মৃধ্য (জ্ঞানপ্রেরক দেবত।) যেমন 

প্রণিগণের জাগরণের ঝ। উদ্বে।ধানের জন্ম তলে ক-প্রকশ-রূপ ছুই বানু 

স্বতঃই বিস্তার করিয়। মাছেন) জ্ঞানদেবত। গেইরূপ ছুযুলে।ক-ভুলোক 

উদ্ভয় লোককে উদ্বদ্ধ করিতেছেন দর্ধবথ। উর্দাভিগমী করিতেছেন; 

কখনও ব| সেই দেবত।, ছয়প্রদ হইয়া, আগনার তেজের দ্বার স্যাবা- 

পৃথিবীকে অর্থাৎ ছ্যুলেক-তুলে।কের প্রাণিগণকে আলম অর্থ চদৃগুণ- 

বিমণ্ডিত করিয়। আংতুকার্যয লাধন করিাতো.ছন ; (তব এই যে-দূর্য্যোদয় 

হইলে স্বতঃই যেমন লোকগণ জাগ্রৎ হয়েন, জ্ঞানাদয়ের ঘারা অজ্ঞানত। 

নাশগ্রাপ্ত হইলে গ্রাণিগণ দেইরূগ উদ্ধগতি লভ করেন); মেই 

দেবত। সকল শব্দ ঝ উপদেশ হইঙে অনাবিল শুভ্র শ্রেষ্ঠ মামস্রীকে 

প্রণান করেন; এবং মাতৃস্থাণীয় দেবতামযুহ হইতে অথাৎ পস্ত।ণজনক 

সকল সত্তবভাবনমুহ হইতে চিরনুতন অচঞ্চল পাপনিবারক তেজমমুহাক 

বিস্তৃত করেন) (ভাগ এই যে. জ্ঞানদেবত। হইতেই মানুষ শ্রেষ্ঠ 

উপদেশসমূহ প্রাণ্ড হয় এবং গাপনাশক উগাধগরম্পর!কে প্রত্যক্ষ 

করিতে সমর্থ হয়। )॥ (১ম-_৯৫সূৃ--৭খ)॥ 
১ 

ধ্ 

লায়ণ-ভায্যং। 

লবিতেব লর্ধন্ত প্রেরক আধিত্যো যথা বাহু বাহস্থানীয়ান বশীনুদগময়তি। তথা" 

মমৌধলোইরি স্বকীয়ানি তেজাংলি উদ্যং্যমীতি ভৃশং উদ্ভাত্ানি উর্দাভিমুখান করোতি। 

০১০৪০১০৫০০০ 

লায়ণভাষের বঙ্গাজবাদ। 

'্বিতেব লকলের গ্রেরক আদিত্য যেমন 'বাহু' ঝাহুস্থানীয় রশ্মিদযুহকে উগমন 

করেন, পেইরূপ এই উযা-ল্বস্বীয় অগ্রি আপনার তেজঃলমুহকে 'উদ্থযমীতি' সর্ব! 

উদ্যত্ত উর্দাতিমুখ করেন) তদনস্তর “ভীম লকলের ভয়ধর অসি 'উভে লিচৌ' উতয় 



১ অষ্ঠটক। ৭ পণ্যায়হ ব্।]  পঞ্চনবতিতমং সুক্তং। ৪১ 

ভপনভ্তরং ভীঘঃ লর্কেষাং ভয়ঙ্কারোহগ্রিক্রতে সিতাবুভে গ্যাবাপৃধিব্টো খগ্রন্ এসাধয়ন্ 
হতেজলালন্ুর্বণ যততে। শ্বব্যাপারে প্রমততে । তদনস্তরং লিমন্মাৎ সর্ববাশ্মাৎ তৃত- 

জাতাচ্ছুক্রুং দীপ্তমৎ্কং লারভৃতং রসমুদ্জতে। উর্দং গাশ্ম।তরাদত্তে। অপপিচ মাতৃভাঃ 

খ্বমাতৃস্থাণীয়েড্যো বুটুাদকেতাঃ লকাশাম্পবা নঝনি প্রত্যগ্রণি বলনা সর্বস্ত জগত 

আচ্ছাদকানি তেগ।ংলি জহাতি। স্টপগাময়তি ॥ 

যত্যমীতি। যম উপরমে। অন্মাদ্ ঘঙলুকি গ্রগতোইনুনালিকান্তস্ত । পাণ ৭181৮৫। 

ইতি অভ্যাপন্ত ন্ুগাগমঃ। এতজ্চান্ুস্বরো পলক্ষণার্থ, । লিচী। বিচির ক্ষরণে। সির্চতঃ 

ফলেন লংযোজয়ত ইতি পিচৌ গ্ঘানাপুখিবো।। ক্কিশ চেতি কিপ,। যততে | যতী গাগা 

অতকং। ভাত লাঠতাগমাণ। উপভীকাপাশলাতিমর্চিত0: কমিতি কন। নিদ্বাদদাদাশ্ুহং | 

লিমন্মাৎ। লিমশব্দঃ লর্ববশন্বপর্যযাযঃঃ | নবা সসনা। উতয়ন্র শেশ্ছন্দপি সন্তলমিতি শে- 

লোপঃ' প্রহাতি। ওহাক্ ত্যাগে। জৌহোতা।দিকঃ॥ (১ম -৯৫খ- ৭) | 

৫ 

সপ্তম ( ১০৫১) খকের বিশদার্থ। 
২78১৫ ৯ ১৫--৭ 

সুক্তের খপরাপর খা.কর ন্যায় এই পকুটী৪ জটিলত।-পুর্ণ। স্ুৃঙুরাং 
ব্যাখা|দতেও লে জটিলতা পুর্ণমান্ত্রায় নগ্যমান ঝহয়াছে। ব্যাখ্য। 

উপল!ক্ষ মনটাকে গামর। চারি অংশে বি৬ঞ্ করিয়াছি । তাহা? এক 

গ্যাবাপুখিনীকে 'ধঞ্জন' প্রসাধন করিয়া আপনার তেজের ত্বারা অলম্ভৃত করিয়া 'যততে। 

স্বব্যাপারে প্রত করেন; তদনস্তর 'লিমন্তাৎ? লকল ভূতজাত হইতে 'শুক্রং দীপ্ত “মৎকং। 

লারভূ্ত রূপকে 'উদজতে' রাশ্মপমূহের দ্বারা ভর্দধাকে গান করেন অপিচ, 'মাতৃভয$) 

আপনার মাতৃস্থানীয় বৃষ্টির উদকলমূছের লকাশ হইতে 'নবা? নৃতন প্রত্াগ্র 'বলনা? 

লকল জগতের আ।চ্ছদক তেগ্গঃলমুহকে 'জহ|তি' উদযগন করেন। 

যংযমীতি। যম ধাতু উপরমার্থক। উহাতে য্ড লোপে 'নুগতোহনুনালিকান্তন্ত' 

ইত্যাদি শ্রন্জে ( পাণ ৭1৪৮৫) অভ্যালেব মুগাগম। ইহ্াও অনুত্বরোপলক্ষণার্থক। দিচৌ। 

লিচির্ ধাতু ক্ষরণার্থণ। লেচন করে ফলের ত্বারা লঃযোজন করে - এই অর্থে দিচো 

পড়ে গ্াবাপৃধিবীকে বুঝার । কপ, চ' ইত্যাদি শে কিপ-গ্রত্যয়। যততে ৷ যতী ধাতু 

প্রযত্ব অর্থক। অৎকং। অত-দাতু সাতত্যগমন বুঝয়। 'ইণভীকাপাশল)তিম/্তা; 

কন্' ইত্যাদি সুত্রে কনগ্রত্যয়। নিত্বহেতু আছদাত্তধ। লিমাৎ। িমশব পর্ববশকা- 

পর্যায়তুত্ত। নব! বলনা। এই উতয় পদেই 'শেশ্ছদালি বছলং' ইত্যাদি শুতে 'শি'র 

লোগ। জহাতি। ওহাহ্ ধাতু ত্যাগরর্থক। ভুহোত্যাদিগণীয়। (১৯ম-৯৫হ-1ধ)॥ 

ধ্_-& 



৪২ ধাযেদ-নংহিত। | [১ বগল, ১৫ জনুনক) ১৫ সুক্জ। 

এক অংশের প্রচলিত আর্থর মাহত আখানিগের পরিগৃহীত অর্থের 

তুলনায় আ.লীচনা করিলেই ঠাংপর্যযাথ বোধগম্য থইব। 

মঙ্ত্রের প্রথম চরাণের প্রথম অংশে একটি “শবিতেব পদ? আছে। 

উন্তার অর্থ_লবিতা গ্ঠায়। পবিতা বলিতে ভাষাকায় প্রথম উদয়- 

ক।লীন সূর্ঘযকে লক্ষ্য কারয়াছেন। আময়। ঝলি, উর ভাব--সুর্য্য যেমন 

প্ত গ্র/ণর লংজ।দাত। অথণ। উদ্বেধক, সেইরূপ। “বাহু পণ উপলক্ষে 

শকলেই দুই বাহু-রূপ রশুগাজ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমা! তাহ! 

হইতেই নির্দেশ করি) তিনি আলোক-প্রকাশ-ূগ ছুই হস্ত বিস্তার করিয়। 

ভ,ছন--ড।ন-বিওরণের জন্য দেবতার ঝাছুদয় ॥ছপন।রত রহয়।ছে। 

'উভ+ পদ্টীকে মক্লেই বাহুদ্ধায়র [|বশেষণ প্মধ্যে গণ্য কারয়। 

ললইগাছেন। কিন্তু আগধ। এ 'উভে' পদের সাহৃত (পচে পদের সম্বন্ধ 

স্বীকার ধরি । “উদ্যংযমীতি পদে কালই অভিমুখী কণার ব| 

পিস্ত|রি৬ করার ভাব গ্রুণ কাবয়া.ছন। আমর! এ পদে উদ্বাধিত 

করে--নর্ব্বথ। উর্দ। ৬খ।শী কারে এবংবিধ ভাব গ্রহ করি | এইরূগে, 

মাংজীর প্রথম চরণের প্রথম অংশের যে এচলিত অর্থ-অঞ়ি খবতার 

যায় ( পৃর্ষেযর ম্যায়) দুই থানু-রূপ রশ্মি বিস্তার করেনঃ; তাহার গরিবর্তে 

আ।ম|দগের অর্থ দীড়ইতেছে।ভ্ঞানপ্রেরক সংজ্ঞাদ।ত। সুর্ধ্যাদর 

যেষন প্র।গিগণাকে নিদ্র। হইতে জগর্নিত করেন) জ্ঞানদ্বেত। সেইরপ 

দযালাকের ও ভূলোকের প্র।ণঙ।তকে উদ্ধদ্ধ উর্ধাভিগমী করেন।' 

প্রথম চগণর দ্বিতীয় এংাশের "্যততে ভীম; ধঞীন। বাকংশের 

ব্]াখ্য।দির গ্রতি দৃষ্টি করিলে দেখ। যায়, এই . অংশের অর্থে বিভিন্ন 
ব্যাখ্য।ক।র খিতম্ন তাব গ্রহণ কাঁয়।ছেন। ভাষ্ুকার 'উত্ডে ণিচো। 

গ্দদ্বয়কে এই অংশের দিত দশ্বন্ধবিশিষ্ট রখিয়াঞ্থেন। তাহাতে অর্থ 

দড়।ইয়ছেত'ঘেই ভীষণ ভয়গ্রুদ খাগ্ন উভয় পৃথিবীকে অলঙ্কতত 

করেন কিন্তু শায্ুক।রের এই ভাব পাশ্চাত্য গগুতগণ অনেকেই 

গ্রহণ করেন নাই। তাহাদিগের কাহারও ব। মতে, আয় পৃথিবীর ছই 

পরা্তকে গ্রাস করেন--এইরূণ অর্থ পিদ্ধ হয়) কেছ ৭ খ|ঝ।র, [নর্দেশ 
কেন_-এযি ভযস্র মুর্তিতে ?ুই পিকে আপনার দেনানী পরিচালিত 

কগিতেছেন। কিন্তু এই অংশের আমদের অর্থ এই যে জানদেবত। 



১ জট, ৭ জান, ২ প্গ।|  প%৭বতিতমং শৃক্তং। ৪৩ 

আগম|র কঠে।র যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, অমতপথে অগ্রপর হওয়ার পঞ্ষে 
বাধ! দিয় ম।মুষকে সদৃগুণে বিভূ(ষিত করেন ।। 

মান্ত্রর প্রথম চরণের ছুই অংশে আমর যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ 

করিয়।ছি,। আমাদিগের মর্ম।মুল।রিণী-ব্যাখ্য।য় ও বঙ্গানুবাদেই তাহ! 

বোধগম্য হইবে। কিন্তু কি বিপরীভ বিভিম্ন ভাবই অন্যত্র অপর 

ব্যাখ্া।কারগণ গ্রহণ করিয়। আপিয়াছেন, ভাঁছ। প্রদর্শন জন্য নিয়ে এ 
মন্ত্রাংশের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি । যথা, 

4116 18565 1015 2105 28911) &100 25911 0106 92%1071, 116 

006 66111016 101655106 01112195639 0০0৮ 0065 (01115 21100. 

এইরূপ দ্বিতীয় চরণের ছুইটী অ'শের অর্থ-ন্বন্ষেও বিভিন্ন মত 
দেখিতে পাই। প্রথমতঃ “উৎ শুক্র: আকং ভাজতে পিমস্ম।ং? এই 

বাক্যাংশের বিষয় আলোচন। করিতেছি। এই আংশের মধ্যে প্রথম 

ও গ্রধান আলোচ্য পদ--'মিমস্মাৎ। ৷ উহার র্থ_-লকল হইতে। কিন্তু 

সে সকল? কি? আমরা বাল, শব্ধ ব| উপদেশ ক কর্ম। অর্থাত, জ্ঞন 

যে অস্ফুট শবে যে উপদেশ প্রদান করেন, জানের দ্বার। যে কর্ম 
সংন।ধিত হয়) তাহ। হইতে। 'সমম্ম।ৎ। পদে দেই ভাব গ্রহণ কর! যায়। 

তাতগর্য) এই যে, িমম্ব।ত। অর্থ/ৎ জাননুমত পঝল কার্ধ্য হইজে। 
কি হয়? না-সেই জ্ঞানদেবত। অনাবিল শুভ শ্রেষ্ঠ বস্ত (মেকি) 
মানুষকে প্রান করেন। আর তিনি কি করেন? "মাতৃত্যঃ নক! 
বসন! জহ।তি” এই বাক্যাধশে, মন্ত্রের শেষপ।দে, তাহাই পরিব্যক্ত 

হইয়াছে। এই অংশের 'মাতৃঙ্যঃ পদের নর্্মানুধাবন করিতে 

গাঠিলেই মন্ত্রর্থ বিশদ হইয়া। আপিবে। যে শুভ্র শেষ সামগ্রীর বিষয় 
পুর্ব্বে উত্ত হইল, তাহারূই যে আশ্রযস্থান, 'নাতৃত্য৮ পদ মেই স্থানকে 
নির্দে। করিতেছে। মন্দা এই যে, মকল দেবশাব--সঞ্ল সত্ব । 

মকল পত্বত।ন ব। দেবভ।ব হইতেই অভিণব চিরনৃতন আবরণ--প।পাবরক 

জ্যোতিং_-আলিয়। মানুষের মধ্যে নিস্তৃত হয়। জ্ঞানই তাহ। আনয়ন 
করেন। এইকপে বুঝ। য।য়। এই [দ্বতীয চরণে জ্ঞানদেবত।র এক প্রকৃষ্ 

কর্ধের বিষয় ব্যক্ত হইয়াচ্বে। তিনি দার উপদেশ ঝ শ্রেষ্ট কর্মাগামধ্য 
প্রদান করিয়। মানুষকে শ্রেষ্ঠ সখের অধিকারী করেন, তান অনাবিল 



৪£ ধাথেদ-নংচিত। | | ১ শগ্জল, ১৫ আশজুর।প, ১৯৫ সুক্। 

জ্ঞানকিরণ দ্বারা পাগের হন্ধক।রাকে দুর করিম! ধেন। কিন্তু দেখুন, 

এই অংশের পরস্পর-খিপপী ক অর্থই এধুন। প্রচলিত | 
(1) [01612196500 1015 07270 56500161011 10117561 

81016, 1016 £1565 176 291100065 (0 1019 10011)015.9 

(2) €[7০ 00063 ০ ছিটা 811 ৪. 071]121 5691016) 
০9) [010 115 01001015 0185 119 0010) 06 18110606%) 

প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় অগ্নি তীঙ্গার মাত।কে নুন বমণ প্রদান 

করেন-এইরূগ ভান পরিণক্ত। কিস্তু দ্বিতীয় প্রকার আর্থ) আগ্নি 

উহার জনণীর নিকট হইতে নৃতন বগন গ্রহণ করেন--এই ডা? প্রকাশ 

গয়। আমাদগের ব্যাখ্য। স্বতন্ত্র পথের প্রবর্তক । (১ম--৯৫মু--৭) | 
পি | ছি সটরাহরজাট 

গন্টমী ধক। 
( গ্রধথমং মণ্ডলং। পঞ্চনশতি মং স্ক্তং | অষ্টমী খক।) 

| | | 

ত্বেষং রূপং রৃণুত উত্তরং যৎ সংপু্ানঃ 
| | 

মদনে গোভিরভিঃ। 

| রত 

কবিবুধৎ পরিমন্বজ্যতে ধীঃ মা 
| | 

দেবতাতা মখিতিবরভূৰ ॥ ৮॥ 

বক 

তেষং। রূপং । কৃথুতে। উৎইতরধ। যৎ। মংহপৃর্চানঃ। 

| ] 
মদনে । গোভি;। আংইভিঃ। 

ৃ ণ 

কবিঃ। বুধ । পরি। মমৃর্তে। ধীঃ। ম। 

| | 
দেবইশাত।। সংইইতিঃ। বভৃণ॥৮॥ 



১ পক)? লগ্যান। ২ বর্গ।] পঞ্চনবতিতমং সুক্তং | 8৫ 

মর্ঘমাস্ুপ।রিনী-ব্যাখা। | 

(যত? (যদ) 'লদনে ( হন্রপে গৃহে) 'গোতিং অস্ভিঃ ( ভ্ঞমকিরখসংযুটিঃ লব্বত।দৈং 

সহ, যগ্থা _জ্ঞানকিরণলিতাড়িতৈঃ গতিশীলৈঃ আ্র|নতারূপৈঃ মেছৈঃ লহ) অন্বাকং 

'লংপৃর্চানঠ' (লম্পর্কঃ। লক্মিগনং ইত্যর্থ২) ভবন ইতি শেষঃ, 'তদা জানদেন? আদান 

উত্তরং' ( উৎত্তষ্টং) “তেষং! (দীপ্বং) “রূপং (দেহং) 'কুণুতে (করোি? এ্রদদাতি 

ইতার্থ।)) শব্বগ1বপসমাবেশেন সহ যথা জ্ঞানোম্মেদেশ আজ্ঞানতাপুলারণেন লহ বয়ং 

উচ্চন্তরে উপনীত1॥ ভবাম:- ইতি ভাব) “কবিঃ” ( ক্রান্তদরশ। লর্বতত্বঃ) “খীঃ? 

( দর্ষ্বেধাং গারক), রক্ষকঃ ইতার্থঃ) জঞানদেবঃ যদ| 'বুধনং ( অস্তরিক্ষরূপং শূগ্তং হদয়ং) 

পরি" (দর্বতোভ[বেন ) 'মর্দুজাতে' (শ্বতেজল। ব্যাপ্সেতি) তদা লা দেবতাতা? (লোক- 

গসিদ্া দীপ্তিং, আকাজ্ফমীয়ঃ দেবভাবনিবহঃ ইত্যর্থঃ) 'লমিতিঃ, (লতবীভূতা, হা 

সশ্মিলতঃ ইতার্থ:) 'বতূবা (ভবাত)। লঙকম্্রণা গহ মিলিতেন জ্ঞানেন নরং 

দেন লগতে -ইতি ভাব (১ম-_৯৫স্_৮%)। 
চি গু 

রঙ 

বঙ্গ।টুবা । 

যখন হৃদধ-রূগ গৃহে জ্ঞানকিরণসংঘুক্ত সন্তন্ভাবনমুত্রের মহিত ( অথবা! 

জানকিরণ-বতাড়িঙ গতিশীল অভ্ঞানত।-রূপ মোর হত) আম দিগের 

সক্পর্ক অর্থাৎ সম্মিলশ হয়, তখন জ্ঞানদেবতা। আমাদিগকে উত্ৃন্ট দাত 

দেছ প্রদান করেন) (ভাব এই যে,-সত্বভাবের সমাবেশে অথব! 

জানো ন্মমে অজ্জানত। অপগারণের গঞ্জে সঙ্গে আমর! উচ্চন্তরে উপশীত 

হহ); শাব্বতত্বজ্ঞ কলের রক্ষণ জ1নদেবত। যখন অন্ত/গঞক্ষ-রূণ শুগ্ঠ 

হুদয়কে সর্বতে।ভাবে আপনার তেগের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন, তখন লে।+- 

গ্রপিন্ধ দাও অগ।ৎ আ।কাওকণীয দেবভাবপমুহ লঙ্ঘীভূ হয়-__হায়ে 

সম্মিলিত হয়; (ভাব এই যে, পৎকর্দের লাহত [মিলিত জ্ঞানের দ্বার! 

মানুষ দেব লাভ করে। )॥ ( ১ম০৫সু৮৭) | 
ঘা 

ক 

লায়প-তা চং। 

সদানেহস্তরিক্ষে গোতি গ্ধী তিরাস্থার্মঘস্থাতিঃ লহ লংপৃঙ্থানে বৈচ্যুতরূপেণ লংযুক্তঃ লন্ 

ত্বেষং দীপ্ত পবৈর্ট্ুমশ ক যুত্তমুতকৃষ্ঠতরং রূপং বৈদাতং প্রকাশং যদ্যদা কৃণুতে করোতি। 

এ 
স্প

া 
পপ 

সয়গভান্তের বঙ্গাগ্বাথ। 

'স্রনে। অন্তরিক্ষে 'গোভিঃ গমনকাণী মেঘস্থ জলগমুহের লহিভ 'সংপৃঞ্চানঃ' বৈদ্যুত- 

কূপে শংযুক্ঞ হইয়া [তেষং দীপ্ত সকলের. দেখিপার হুখক্য ৪২ ডৎকুষ্টতর 'রূপং' 



৮৩৬ গথেদ-গংহিত। | (১ মগুল, ১৫ অন্ুধাক। ১৫ গু 

তগানীং কঝি। ত্রান্তদর্শ দীঃ গর্বেষাং গারকঃ লোইগিবব ধু সর্বপ্তোগকভমুতৃতমন্তরিক্ষং গরি 

মর্দুজাতে। পরিতে। মাটি স্বতেজপাচ্ছাদয়তি। তণ্তাগেঃ লা! দেবতাত! দেবেন দেবমশীলে" 

নামিনা ততা বিস্তারিতা দীপ্তিরন্মাতিঃ স্বতা লতী লমিতির্ববভূব। তেঞ্জল! নংহতির্ভবতি & 

লংপৃ্ানঃ। পৃী লল্পর্কে। রৌধাদিকঃ। অন্মান্পটঃ শানচ,। শলোরল্পেপ ইত্যকার- 

লোপঃ। লদনে। পীদন্তান্বিন্ গন্ধবর্বাদয় ইতি লদনমন্তরিক্ষং। অধিকরণে লাট। মর্দুজাতে। 

ব্য, শুদ্ধ । অন্মা্দ ঘি মর্দজাতে মর্দজ্যমানাল ইতি চোপলংখ্যানং | গপাঃ ৭81৯১।১। 

ইতি নিপাতনাদভ্যাল্ রুগাগমঃ | দেবতাত। | দেবেন ততা দেবভাত।। তনোতেঃ 

কর্ণি নিষ্ঠা। অনুদাতোপদেশেত্যাদিণান্থলালিকলোগঃ। বাত্যয়েনাত্বং। তৃতীয়! 

কর্ধনীতি পৃর্বপগ্রকতিশ্বরত্বং ॥ (১ম-৭৯৫হ ৬%)॥ 

ঙ গ্ 

অফটম ( ১০৫২) খকের বিশদার্থ। 
25৩ 82 

এই গকের ব্য।খ্য। উপলক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রায় দকল পণ্ডিত- 

খণই নান।গ্রকান মণান্তুর কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। মাধারণ অগ্নির 

সন্বদ্ধেই মন্্রটি যে প্রযুক্ত, লকলেই তাছ। স্বীকার করিয়।ছেন কটে; কিন্তু 

ভাব-গরগ্রহ-ব্ষয়ে প্রত্যেকেই সংশয়|ন্ঙ হইয়াছেন। অপিচ, প্রায় 
পপপস্পপপসসপপসপপসস

স 

টবহ্যুত-গ্রকাশকে 'যৎ' যখন 'কথুতে' কৃষ্টি করে, তখন 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শ 'ধীঃ' লকলের 

ধারক লেই অগ্নি 'বু&ং? লকল উদকের মূলতৃত অন্তরিক্ষকে 'পরি মর্দুজ্যতে' পরিতঃ 

মাটি আপনার তেজের দার! আচ্ছাদন করে? সেই আগর *ল! দেবতাতা' লেই দেবের 

দ্বার। দেঘনশীল অগ্রির দ্বারা বিস্তারিত দীপ্তি আমাদিগ (কর্তৃক স্তত হইয়া 'লমতিঃ 

বর্ুব' তেঅঃসযুহের দংহাত হয়। 

লংপৃ্ান। পৃচী ধাতু লম্পর্ক অর্থক। রুধাদিগণীয়। উহাতে লট শান্য,। 

প্রুলোরল্লেপঃ? ইত্যাদি সুত্রে অকারলোপ। লদণে। উহ্থাতে গন্ধর্বদ লীদন করে- 

অবস্থান করে_-এই অর্থে সদন শক্ষে অন্তরিক্ষ বুঝায়। অধিকরণে নুটু। মর্ঘ.জাতে। 

সৃ্ষ, ধাতু শুদ্ধ অর্থ গ্রকাখ করে। উহাতে যড়ে 'মণ্মুদ্যতে মর্মুজ)মানগ ইতি 

চোপনংখ্যানং ইত্যাদি শগত্রে (প1* ৭181৯১১) রুগাগম। দেবতাতা। দেবের স্বারা 

তঙা-_এই বাক্যে দেবতাতা পদ হয়। 'তনোতিং'তে ('তনু' ধাতুতে ) কর্ণ বাচো. 

নিষ্ঠা এ্রত্যয়। 'অন্ুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সুত্রে অনুনালিকের লোগ। বাতায়ের দ্বারা 

জান্। তৃতীয়! কর্মুণি' ইত্যাদি নুতরে পর্বধপদের প্রক্কভিন্বরদ্ধব ॥ (১ম ৯৫৪) 
ঙ, গু 

৬ 



১ অট্টক, ৭ অপ্যাঈ) ২ বর্গ। ] গপগনবতি তগং মুক্তং। 8৭ 

সকল ব্য!খ্য।করকেই আপন-জ।পন বাখ্যার টীকা লিখিতে হইয়ছছে। 

প্রথমত; দেখুন, , কের প্রচলিত একটা ইংরাজী অনুখদ )__ 
1165. 25501065 1713 9606 21106218110 10101) 13 2১০৬০ 

(1.6. 11210601105 20১ 96175 0101050. জা10) 016 009) (6 ৪1675 

1) 1015 5691, 1176 10867 001965 0)5  0০0৮0] 0 01 

3661 (9), 1115 85 0176 177660106 ৪17701)5 80905, 

এই ব্যাখ্য।গ খাধ্য ছুইটী সংশয়-চহ অ।ছ; এবং তিনটী টাক। 

(িখিয়। ব্যাখ্যাক।র খ!পনার র্যখ্যার মন্্ী বোধগম্য কর।ইবার পা 
চেষ্ট/ করিয়া,ছন | * 

এ।র একটী ইংরাজী অনুবাদে আবার গত আর একরূণ ভাব 
গ্রক।শমান দেখিতে পাইনেন। যথা,_ 

£116:10281065 1017] 2. [9১0 1701)16 [0 01500161001) 

06010161717) 011 1015 170106 9101) 10110 2100 ৪65, 

1106 ১৪৪62001708 0106 181)019 ০01 ৪11 ডা10) 15001 

013 19 0106 17)500115 ৮11)616 01০ ৫০১ 976 01910100160," 1 

* মূলে আছে_'গোতিও? পণ । ব্//ধ্যাকার। ওল্ডেনসর্গ) প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন-_ 

£ 910) 016 005. টীকা করিয়া গিয়াছেন, - ** 1116 005 01 0০001758819 

1)$611060 [01 0৪ 52.01100191 1000 00110110 (01 0062 00%) 5001) 83 

[1111 210 001161, তার পর মূলে আছে 'কবিঃ' ও 'পীঃ' পদঘ্য়। লায়ণ দুটিতে ই 

প্রথম! বিতৃক্ষি শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদক বলেন।-- 1116 100 110- 

[110901%65) 208৪, 3 2110 0:13117) 0217 50210617 06 1181)01079 5019]০6% 

56719 10 08 006 018) 10101) 016210565) 2910 016) 4১৮01, 8100 

01015 9.1£1761065 115 51016100011 (00111), 1%) 15) 67 ৬111) 102) 70০ 

05511) 96 91100010 1670 8৪,597) 990.1)08.0), এইরূপ, 'লা দেবতাতা 

লমি(তর্দ্ভৃন বাক্যাংশের অর্থ শিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন)_% [016 [76210118 566105 

(0 06 0781 ৪1 016 52.0115019] 116 21] £005 85561711019. 

1 এই ইংরাজী অনুবাদের লহিত প্রথমোক্ত অনুবাদের পার্থক্য লক্ষা করুন। 

এই অনুবাদের টাকায় (গ্রিক স লাহেব। লিখিত আছে, 00015 15 01617660016 2 

211 01519 0108 16850) "710 1001) 25960101610 %1019101]) 011৪ 0049. 

ভাবে এবং পুরবদ্ধত ইংরাজী অনুবাদ দেশগণের লম্মিলনের ভাব ছিল; এখানে 

উপালকগণের লন্মিগনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 



৮৮ ধায়েদ-সহত। | [১ দগুল, ১৫ গনুবাদ। ৪৫ গজ) 

এইরূপ, এক্ট গকের একটা প্রচণিত বলানুবাদ দেখুন; এবং তাহনও 

টিগ্রনীভে কি তান গ্রকাশ পাইয়!ছে, উপলব্ধি করুণ। যথ1)-- 

এযথন তিনি অস্তরাক্ষে গমনশীল জল দ্বারা সংযুক্ত হইয়। দীপ্ত ও উত্রষ্ট রূপ 

ধারণ করেন, তখন দেই মেধাবী দর্বলোকধারক অগ্নি (লকলা জলের) 

মূলীভূত ( স্তগীক্ষ ) তে দ্বার নাচ্ছাদন করেম। উদ্বল অগ্নি তারা বিস্তারিত 

লেই দীপ্তি তেজ লংহতিরূপ হুইয়াছিল। ' 

এক্ষণে তা/মদিগের পরিগুৃহীত অর্থের বিষয় সংক্ষোপ একটু 

ছাল চণ। করিতেছি । এ পক্ষে আ.ম।দ.গর মন্মানুম।রিণী-ব্য।খ্য। প্রধানত 

আনুসণণীয়। 'সদণে? পদে হণূপ গৃহকে নির্দেশ করা হইয়াছে 

ইহাই আমাদিগের পিদ্ধাপ্ত। 'গো1৬ঃ অভ্ভিঃঃ পদদ্ধয়ে আমর। (ঘবধতা, 

গ্রহণ করিতে গপি। কিন্তু মেহ দ্বিধ ভ্াবেরই ত।ৎপর্ধ্য _ অভিন্ন 

গে|ভিঠ পদে ভাষ্যামুল।রে 'গন্্রীতি১ গ্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, তাহ 

হুইতে শাব পাওয়। যায় যাহ। চলিয়। যাইতেছে অথাৎ ছ।নরাশা। 

প্রভাবে অপস্থহ হইতেছে। নে দৃষ্টিতে 'অন্িঠ পাও অজ্ঞানতা-র 

মেঘ ঘর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে 'গোভিং অন্তিঠ গদদয়ে। 

' প্রতিঝ|ক্যে জ্ঞ।নরশ্িএ ভাবৈ; অপলারখশীলৈঃ অজ্জঞনঙ|রপৈঃ মেঘৈঃ 

ইত্যাদি পা বালও গ্রহণ করিতে গারা যায়। গেদৃষ্টিতে গিট প্ 

ভ্ঞান।বরক ম্ঘে' ( আচ্ধ।নতা ) ভাব আসে । কিন্তু আমর! ব্য।খ্য। “অস্ত 

পদে প্রথমতঃ “চত্ব গবৈ” প্রতিবাক্য গ্রহণ কারয়াছি। যাহ ননগ্ধক 

্বল/কর নহে,_এই দৃষ্টিতে “অপ শর যে অর্থ গামর বিডি দাত 

গ্রহণ কারয়। অ।লিয়াছি, এখানেও পেই ত্রাবের অগ্য। দেখি । তাহ 

'গেভিঃ গন্ভিঃ পদদ্ধায় জ্ঞানকিরণগণহযুত শত্তৃভাবলমুহকে বুঝাইয়। থাকে 

ইতাহ আম।দগেগ প্রধনতঃ অভিমত । এই বিষয়টা বোধগম্য হইকে 

মন্র্থ পরিজ্ঞানে আর কোনরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে ন| 

, এই ব্যাধ্যার টীগ্লনীতে ব্যাধ্যাকার (রমেশ বাবু) এইরূগ অভিমত প্রকাশ করি 

গিয়াছেন, “এ খকে অগ্রির কোন্ রগ বর্ণিত হইগাছে? সায়ণ বলেন বিদ্যুৎ রূপ ৬ 

মেঘের জলের লহিত গংযুক হইয়! বৈছ্যুত রূপ ধারণ করেন, ইতাদ। কিন্তু আমা; 

বোধ হয়, খকের এই অর্থ যেহ্র্য) রূপ অগ্নি মেঘস্থ জলের পহিত যুক্ত হইয়া ইশ্ধনু-। 

উৎকুষ্ট ও দীন্তিমান রূপ ধারণ করেন, লেই হন্তরধনু অত্তরীক্ষ তে: হারা আচ্ছা 

এ এত (নিচগালিজে /জঞেত সংহতিত গা দর হুয়ু 1” 



১ অক, ৭ অপার, ২ শর] পঞ্চনবতিতমং সুক্ং। ৪১ 

'সংপৃরধানঃ, পদে সম্পর্ক ৭ শ্মলন অর্থ প্রাপ্ত হওয়। যায়। এইরূপে 

মর্দ্েরে প্রথম চরণের শাব দড়ায়।_'জ্ঞানে ও সন্্রতাবে যখন সগ্মিলন 

ছয় অর্থাৎ আমর। যখন জ্ঞান-প্রণো[দ৩ নৎকর্ণান্ুষ্ঠঠনে প্রবৃ্ত হই, তখনই 

গামর! উত্কৃষ্ট দেহ প্রাণ্ড হইয়। থাকি । 

পক্ষান্তরে বিবেচন। করিয়। বেখুন, 'আন্তিত পদে ত্তানাবরক মেঘ অর্থ 

গ্রহণ করিলেও এ একই তাবের মপ্যান হইতে পারে বিন্চেন! 

কাগয়। দ্েখুন_ আন্তঃ কেমন? তাহার নার্দিশক 'গোতি? পদ । এ 

'গোডি? পদের গ্রাঙবাক্যে ভাষাকার 'গন্ধী'5 পদ গ্রহণ করিয়াছেন। 

তাত। হইতে মেঘ চলিয়। যাইতেছে _অপস্ৃত হইতেছে--হা? উপলব্ধ 

হয়। অতঃপর মো'ঘর রূপক শি্নীণ কালেই এখানকার শাৎপর্যা।্থ 

তধিগত হুইতে গারিবে। তাহাতে, জ্বানের প্রস্তাবে অজ্ঞ।নতা যখন 

পলায়মান &য়_দুরীভূত তষ্টাত থাকে, দেই আবন্থার বিষয় মনে 

আমে। তাৎপধ্য এই যে, স্বয়ে যখন গেই ভাবে? লমবেশ হয়, 

আম|ধিগর জ্ঞানালাকে অজ্ঞানতা যথণ দূরীভূত হইতে থাকে, 

তখনই আ।মর। উৎকৃষ্ট গণি প্রাপ্ত হইতে থাকি । ফলত, ছুই অবস্থারই 

কম্ম প্রায় একরূপ; স্থৃঙরাং গ্রকাণান্তরে এ দুই অবস্থাতেহ জ্ঞানে ও 

সত্ৃভাবে সাম্মলন সংসুচিত হয়। গন্যান্থা পিময় [মাদিগেগ মন্ম।মুলারিণী- 

ব্যাখ্যায় ও বঙগানুধাদে লক্ষ বরুন। 

এই দৃষ্টিতেই আরও দেখুন, নাচ্ছোর দ্বিতীম চরণের অর্থ কত 

সরল হুইয়। আলিয়াছে | এই চর্নণের এধান বাক্যাংশ-- সা দেবঙাত। 

সমিতি্ধ্বভূব” ; অর্থাৎ, পেই প্রপদ্ধ আকাঞ্ষণীয় দেলগণের ব। দেবতাব- 

সমুহের পান্মলন ( শামাত) হয়। দে কখন বা কি প্রকারে সাধিত হইয়। 

থকে? “কাব; ধীঃ বুধ্ুং পার মর্মাজ্যতে” বাক্যাংশ তাহাই প্রকাশ 

করিতেছে । 'বুধুত পদের অন্তরিক্ষ প্রতিবাক্য ৫ইতে “শৃন্' বা 'সন্তাবহীন 

হৃদয় অর্থ গ্রহণ করিতে, পারি। 'মর্মজাতে? পদে সর্ববথ। ব্যাপ্ত €ওয়াগ 

তাব খাণ্ত হওয়। যায়। যিনি “কবি, যিনি 'ধীঃ', তিনি যখন 'প(র+ 

লর্ববতো'ভ।বে বু” শুম্ঠ হৃগয়াকে শর্মজাতে' ব্যাপ্ত হইয়া বগেন, অর্থাৎ 

জ্ঞনের প্রভীব যখন লেই হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়। পড়ে ; তখন স্বতঃট দেশগণ 

যে সে হপয়ে অধিঠি৩ হান, দেব ৬।বণমুহ যে থেই হৃদয়ে জাগি উঠে, 

খকৃ--৭ 



৫ও পাখিদ-সংহ্িতা | | ১ মগল, ১৫ অনুবাকষ, ৯৫ পৃক্। 

তাহ। বলাই বাহুল্য । এই নিত্যনত্য-তত্বই এই মন্ত্রাংশে গ্রখ্যাত দেখি। 
ফলত; নত কর্মের লহিত জ্ঞানের যখন পান্মলন ঘট, হৃদয়ে যখন জানের 

আবর্ভাব হয়, তখনই আমরা শ্রেষ্ঠ রূপ-গুণে বিভৃষিত হই, তখনই দেবগণ 

আম!দিগের মধ্যে ব্রাজমান হয়েন, ৬খনই আমর! দেব গ্রাণ্ত হই। 

ইছ।ই এই যন্ত্রের নিগুঢ় জতগধ্য।্থ। (১ম--৯৫সু--৮৭ )॥ 

খধাাাাহা০০৮ ভি ঝগাগারাারাহটক 

নবমী খকৃ। 

( গ্রথমং মগডলং। পঞ্চনবতিতমং,সৃত্তং। নলমী খক।) 

| | 

উরু তে জ্য়ঃ পর্ধ্যেতি বুররং বিরোচমানং 
| 

মহিষ্তা ধাম। 

] | 

বিশ্বেভিরগে স্বযশে।ভিরিদ্বোইদকেভিঃ 

| 

পায়ুভিঃ পাহ্থম্মান ॥ ৯॥ 

গদ্-বিশ্লেষণং | 

| | | 
উর । তে। জয়ঃ। পরি। এভি। বুধ । বিইরে।চমানং। 

| | 
মহিষস্য। ধাম। 

| | * | 

বিশ্বেভিঃ | আগ্ে। স্বযখঃইভিঃ। উদ্ধঃ। অদবেভিঃ। 

| 
পায়ু২:। পাহি। অস্মান্॥ ৯ 



১ মণ্ডল। ৭ অধ, ২ বগ।] পঞ্চতবাততমং সৃক্ং | ৫১, 

মর্দ্াজুনারিণী-ব্যাথা!। 

হে দেব! 'অহিযন্ত' (মহতঃ, মহবপম্পরস্য ) “তে (তব) 'জয়ঃ' (রিপুখাং অভিভব* 

কারণং) বিরোটমানং' ( বিশেষেণ দীপ্যমানং, ম্বতঃগ্রকাশমানং) “উরু! ( বিস্তীর্ণ ) 

ধাম? (তেজ) যদ্বা-_আশ্রয়স্থানং। লন্বভাবং ইতার্থঃ) “বুধ (অস্তরিক্ষরূপং শৃন্তন্থানং, 

কলুষশূন্যং হৃদয়ং ইত্যর্ঘঃ) 'পর্য্যেতি' (পর্বতোতাবেন ব্যাগ্সোতি, গ্রাঞ্জোতি ইতার্থঃ)7 

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ইদ্ধ॥' (অন্মাভিঃ প্রজলিতঃ সন্। অন্মাকং কর্পনু প্রকটিতঃ লন্) 

'অদব্েভিঃ' (রিপুভিঃ অহিংগিতৈ; অনভিভবনী়ৈঃ) 'গামুভিত (পালনশক্তৈঃ। লোকানাং 

পালনপমর্থৈঃ ইত্যর্থঃ) খাবশ্ষেতিঃ (লর্বৈ:) 'স্বযশোতিত (স্বকীয় আতমীমৈঃ 

তেঞ্জোভিঃ) “অশ্মান্ঠ ( এতান্ উপাসকন) 'পাহি' (রক্ষ )। সর্ববথ| (হতনাধকং জ্ঞানং 

ভান্মাস্ব চিরবিরাক্মানং ভবতু--ইতি প্রার্থনা । (১ম-৯৫ম্ব_৯খ)| 

বঙ্গাগনাদ | 

ছেদেব! মহৃত্প্পনন আ।পনার-__রিপুগণের শভিভবধারণ, ন্বতঃ- 

প্রকাশমান, বিস্তীর্ণ তেজঃ অথবা আশ্রয়স্থ'ণ ( পত্বহান), কলুশ-শূগ্ 

হৃদয়কে নর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়। হে জ্ঞানদেণ! আমাগিগের 

দ্বার প্রহথলিঠ হইয়। অর্থ আমাদিগের বর্মমুহের মাধ্য প্রটিত 

হুইয়া, রিপুগণ কর্তৃক আহিংপিও অনভিভবশীয়, লে।কগণকে পালনসম্থ, 

স্ববীয় মকল তেজের দ।রা, আমাদিগকে (এই উপাপকগণকে ) রক্ষা 

আরপান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, নর্ববথ। ছিতলাধব জ্ঞান 

আমাদিগের মধ্যে চিরাবগাজমান হউন। )॥ ( ১ম--৯৫সু--নঝ )॥ 
ক 

কী 

লায়ণ-ভাস্যং । 

মহিষন্ত মততস্তে তব জুম রাক্ষগাদীনামভিভাবুকং বিরোচমানং বিশেষে দীপ্য- 

মানমুর (ণভীর্ণং ধাম তেজো বুধুমপাং মুলভূতমন্তরিক্ষং পর্য্যেতি। পরিতো বাপ্সোতি । 

হে অগ্নে! ইদ্ধোইগ্মাতিঃ গ্রজাগতঃ পন্ লিশ্বেতি; পর্ব্বেঃ শ্বযশোতিঃ গ্বকীয়ৈরাত্মীয়ৈ- 

পপ
 

লায়ণভাখেের বল|নূবাদ। 

'মহিষগ্য' মহৎ *ভে আপনার "জু রাক্ষলাদির আঁভিভাবুক্ 'বিরোচমানং' বিশেষ 

গ্রকারে দীপ্যমান 'উরু' িস্তীর্ণ 'ধাম' তেজ; 'বুধং' উদকলমূহের মুলত অন্ত(রক্ষকে 

*গর্ধ্যেতি পরিত ব্যাপ্ত করে। হে 'অগ্নে অগ্রি! 'ইদ্ধ' আমাদগের কর্তৃক এজলিত 

হইয়। 'নির্েতিং লকল' "যশ স্বকীয় আপনার তেঙঃসমুহের বানা “সান 



৫২ ধষেদ-শংহতা | [১ যগুগ, ১৫ পগুবাক, ৭৫ শক) 

স্েজেভিরগ্মান পাহি। রক্ষ। কীদৃশৈঃ। আদন্েটি:| রাক্ষলাদিভিরাহংলিতৈঃ। 

পামুভিঃ। পারনশকৈঃ | 

জয়ঃ। দিজি অভিভবে । অন্ুনূ। অদবেভিঃ। দত দত্তে। নিষ্ঠায়াং যন্ত বিভাষেতীটু 

গ্রতিষেধঃ| অনিদিতামিতি নলোপঃ। বাযস্তথোর্ষোহধ ইতি ধত্বং। নঞ&., লমাসেইব্য়- 

ূ্বপন গ্রকৃতিস্বরত্বং | বহুলং ছন্দপীতি তিল এসভাবঃ॥ (১য--৯৫সু--৯৭)| 

নবম (১০৫৩) খকের বিশদার্থ। 
বিরির 

এই কের অর্থ-বিষয়ে আমর। সর্ধ্বথ। ভাষ্যেরই অনুনরণ করিয়াছি। 

পার্থক্য মত্র-+াফ্যক।র আগ্র-গাক্ষ অর্থ করিয়। গিয়।ছেন, আমরা জ্ত।ন- 

গক্ষে অর্থ-মঙগাত দোখয়াছি। 

এই ঝা.কর প্রথম চরণটাতে জ্ঞানদেবত।র মাহাতু। গ্রথ্াাত রহিয়।ছে; 

দ্বিতীয় চরণে গ্রর্থনার ভ।ব গ্রকাশ গাইয়াছে। এ পক্ষে কয়েকটী পদের 

র্ান্বধাবন প্রধানতঃ আবশ্যক প্রথম-বুপবং পদটা। পূর্বব খকেও 

এই পদের ভা৭ ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে তাহা একটু বিশ্লেষণ 
কর্রতেছি। এ গণের 'অন্তপিক্ষং? গ্রাতিবাঞ) হইতে রূপক ভাঙ্গিয়। 

এ পর্দে আমর! কলুষশূন। হৃদয় অর্থ গ্রহণ কার। অন্তপিক্ষ ব| শূন্য 

ঝালতে যেমন অনা'বল ম্বচ্ছ অবন্থ। বা স্থান বুঝায়, কলুষশূন্য হাদয় 

বলিতে ভ্দ্য়ের সেইরূপ নিশ্মীল অবস্থার বিষয় মনে গাম। হাদয় যখন 

কলুধশূন্য নিশ্ধুল য়, মেঘশৃন্য অস্তিক্ষের ন্যায় বিগ্তমান থ|কে, জ্ঞান- 

জ্যোতি; তখন স্বতঃই হৃদয়ে গ্রবেশ করে। এ গক্ষে এই মঙ্ত্রের 

শিক্ষ/ এই যে,হাদয়কে কলুবশুন্য নিম্মল কর,নির্মনলাস্তঃকরণে 

জঞ।মাজ্য।তিঃ হ্বতঃই উদ্ভাশিত হহবে। 
টিটি টিনটিন উড টিটি রও টি 

আমাদগকে পাহি' রক্ষা কর। কীদুশের ( তেজঃসমুহের ) দ্বারা? 'অদবেভিঃ রাক্ষণাদি 

কর্তৃক অভিংপিত পাযুতিঃ পাপনশন । 

গ্রয়ঃ। গিভ্ব ধাতু অ্িষ্ঠপার্থ?। অনুন্গ্রত্যয়। অদন্ধেভঃ। দত ধাতু দত্ত 

অর্থক। নিষ্ঠতে 'যস্য [বভাধা, ইত্যার শ্থ্ে ইটু প্রতিষেধ। 'অনিদতাং' ইত্যাদি 

আছে গলোপ। 'ঝদস্তধোহর্জধঃ হত্যাদ সুত্রে ধত্ব। নঞ. লমসে অনায়পূর্বপদ্দে 

পরাত্থেপন্ধ। "বুলং ছন্দান' হত||দ7 গত্রে (সে এপ ভাল। (১ম ৯৫ ঈধ)॥ 
চ ৮ 



১ অষ্টক, ৭ অধ্যায়, ২ ব্গ।] পঞ্চনবতিতমং সুক্তং | ৫৩ 

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ধ।ম' পদে আমর ছিখিধ ভাব গ্রহণ করি। এ পদের 

তেজ; বা জেযোতঃ অেও যেরূপ শঙ্গাত দোখ, আশ্রয়স্থন ( শত্বঞাব) 

অর্থেও নেইরূপ সঙ্গতি দ্েখ। যায়। হৃদয় কলুষশূন্থ নির্মল হইলে, 
জ্ঞানের আশ্রয়-স্থানকে অর্থাঘ সত্বতাবকে সে আপনিই খ্রাপ্ত হয়। 

'মহিষহ্া' পদে ভাষ্যে মহিষের কোনও লন্বন্ধ খ্যাপণ কর হয় 

ন|ই। কিন্তু পাশ্চাত্য পাগুতগণের কেহ কেহ এ পদে মহিষের লশ্বন্ 

থ্যংপন করিয়। গিয়াছেন। প্রথম €রণের একটা ইংরাগা অনুবাদ 

উদ্ধৃত কাঁরতেছি। দেখুন,-ঙাহাতে কি ভাব প্রক।শ পাইয়াছে,_- 

11) 106 519,০০0 ৩100101385১ 01) 10990) 006 1650161- 

0616 (000090101) 01 01৩ [0910, 

এই দৃষ্টিতেই বোধ হয়, বেদে যেখানেই গো-শব্রের প্রয়োগ শাছে, 
পাশ্চাত্য পাগুতগণ মেখানেই গতীর ম্ষ্ন্ধ খ্যপন করিয়। গিয়।ছেন। 

সামূবধ-মংাছতার আগ্নেয়পর্ষের অন্তর্গত প্র কেতুন। বৃহত। যাঠ্যগিণ” 

প্রভাত একটী পায়ে এইরূপ 'মাহষঃ পদ দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয়, 

অ|ধ৭|শ ব্য।খ্য|ক[র খেখ|নে 'মহিষ” পে মহিষের সন্বন্ধ দেখিয়।ছেন। 

অথচ, মে ভাব মেখানে আদৌ গ্রকাশমাণ নহে। শাষ্যে ণাই; কিন্ত 

বৈদ্বেশিকের কল্পনায় তাছ। স্থান পাইয়।ছে। 
দ্বিতীয় চদণের প্রার্থনা--মরল ও শহজবোধ্য। প্রাথনা। জঞান|য়ু 

তম।দগের হৃদয়ে প্রত্বলত হউন, তাহার আপণার তেজের দ্বার তনি 

আমাদিগের শক্রবিণাশক ও শ্রেয়োবিধায়ক হউণ, আমাদিগকে রক্ষা 

করুন। এ পক্ষে 'স্বযশোনভিঃ, পদের সহিত 'অদবো৬৮ ও 'গায়ুতিত 

বিশেষণদয়ের মন্বন্ধ ও নর্মানুধাবন আবশ্যক. আমণ। এ ছুই পদ্দে 

যথাক্রমে জঞানদেবত।র তেজের [বিষয় লক্ষ্য করি। খে তেজঃ গিপুখণ 

কর্তৃক আহংাপত এবং গে তেজঃ লোকগণকে রক্ষা কারতে লমথ। 

যেখাশে জনের শ্রাবণ, শেখানে (রপ্ুুগণের ক্রিয়। স্কুচত, পেখা,ন 

মনুষ্যগণ রক্ষ। প্রাপ্ত । কামক্রোধাদি রিপুর কাখ) জ্ঞানের সকট পরনদত্ত 

হয়। জ।ন-গ্র।ধান্তে আমর। পরমধাম প্রাপ্ত হই। এবাম্বণ ভাই এই 

অংশে প্রকাশমান। প্রচলিত ব্যাখা পমুহে অগ্নিপক্ষেই অর্থ প্রখ্যাত 

দেখ। কিন্তু তাহাও খিতম বাখ্য।ক।েন ঝ)খ্যয বাম পক 



৫8 ধাখেদ-সংহিত। | [১ মণল, ১৫ জগুব।ক। ৯৫ সুত্ব। 

প্রকাশ পাইয়।ছে। পূর্বেক্ত ইংরাজী অনুবাদেরই অংপবিশেষে তাছ। 

কিরূপে ব্যক্ত হইয়!ছ, [নম তাহ।ও প্রদর্শন করিতেছি। যথা, 
4/5601 1 1361751010160 1000601 05 গি1011 0110 00606191016 

£08101815 9110 816 0700৩ আ]ট। 0161 0৮ 30161000101 

এ বিবিয় আর অধিক আলে।চন। [শ্গ্রয়োজন। এন্য।ন্য [বষয় আমা" 

দিগের মর্মনুণারিণী-ব্যখ্যা,তহ প্রকাশ পাহয়ছে। (১ম--৯৫সু-নখ)॥ 

০০০ ০০ 

দশমী থাক । 

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চননতিতমং সৃক্সং। দশমী খক্।) 

| | 
.. ব্বন্থআোতঃ কণুতে গাতুমূর্মিৎ শুক্রৈরার্িভিরভি 

| 

নক্ষাত ক্ষাং। 

| | 1 
বিশ্ব। সনানি জঠরেষু ধতেহ্তরবানু 

চরতি প্রনুযূ ॥ ১৪০ ॥ 
ঙী 

পদ-বিশ্রেমষণং। 

| | | 

ধন্ধন। আতঃ। কৃণুতে। গাতুং। উত্মিং। শুক্রৈ:। উর্নিহতিঃ | অভি। 

নন্রত। ক্ষাং। 
80 ওহ পথটি 

| | | | 
বিশ । সন।নি। জঠপেযু। ধত্তে। আন্থঃ। নঝান্। 

| 
১রঙ। প্রইসুষু ॥ ১৭ ॥ 

থ গু 
ও 



১ আটক, ণ আপায়। হবর্গ।] প্টনবতিতমং সু্ং | ৫৫ 

মর্দানুসরিনী-ব্যখা। | 

জানদেবঃ এব 'ধন্বন গাতুংং (নভগি গমনশীলং, উর্ধাগতিপ্রাপ্তং ভগবদতিমুখিনং 

ইত্যর্থ;) 'উন্ষিংং (লত্বশানপ্রনাহং) 'আ্োত্ঃ (আতপ যুক্তং অপরান্ লংবাহস্মিতুং 

প্রামর্থালম্পন্নং বেগবিশিষ্টং ইতার্থঃ) “কৃথুতা (করোঠি)) লঃ দেবঃ লত্বপ্রবাহেণ 

অন্রসারিণাং জনানাং হিতলাধনং করোতি-- ইতি ভাবঃ; লঃ এব “শুক্রৈঃ১ ( বিশুদ্ধৈঃ, 

অনানিলৈঃ) 'উত্দিতিঃ (সন্বভালপ্রবাহছৈঃ) 'ক্ষাং (পৃথিবী, ইহলোকন্থিতং মনুয়াং 

ইত্যার্থ) অভি নক্ষতি' *(লর্বতঃ ব্যাপ্পোতি, অভিপিঞ্চতি)7 লঃ এব 'জঠরেষু 

(মনুষ্যাণাং অভ্যন্তরেষু, প্রতি হদয়েযু ইত্যথঃ) 'বিশ্বা' ( লর্বাণ ) 'সনা।ন' ( অনা(ন, 

লব্বপোষকা!ন সামথ্যানি ) 'ধত্তে' ( অবস্থাপয়তি ); তণ্মাদেব “নবান্্' ( অভিনবন্বলম্পন্রেযু 

তেষু চিরনৃতনেষু ইতার্থ;) 'প্রহথযু ( উৎপত্তিস্থানেষু, লঝোৎপত্তিমুলকেযু কর্ম ইতার্থঃ) 

'ন্জঃ (মন্্যুণাং অস্তকরণং, হৃদয়ং ) 'চবতি” (ধর্ডতে। আকৃষ্টং ভবতি ইতার্থঃ)। 

জ্জানদেবসা কুপয়া এন মন্মন্ত ইতকালে সৎবল্মীপরাযপঃ লন পরকালে ভগবস্তং 

গ্রাগ্রোতি ইতি ভাবঃ। (১ম নস ১৫) | 

ক 

বঙ্গানুবাদ । 

তযানদেবত।ই নভঃপ্রাদশে গমনশীল অর উর্ধগতি প্রাপ্ত ভগন্দভিমুখী 

সত্বতাবপ্রবাহকে তের দ্বার! যুক্ত অর্থাৎ খগরকে শংবাহন করিতে 

গামর্ঘ্যসষ্পন্ন বেগবিশিষ্টু করেন); (ভাব এই যে,দেই দেবত। সত্ব 

প্রবাহের দ্বার। অনুসারী জনগণেব হিতমাধন করেন); তিনিই বিশুদ্ধ 

গান।খিল দত্তীভাবপ্রবাহের দ্বারা পূ(থবীকে অর্থাৎ ইহলোক্ন্থিত মনুষ্যকে 

সর্ব্বতেভ।বে ব্যাপ্ত করেন_£অতনঞ্চিত করেন; তিনিই মনুষ্যগণের 

অভ্যন্তরে গ্রতি হৃণয়ে ভ্বদয়ে স্ল প্রঞ্থার অন্নকে অর্থাৎ শত্বাব- 

পোষণক|রী সামর্থ্যকে অবস্থাপন করেন? তীাহ। হতেই অভিনবত্বসম্পন্ন 

অর্থাৎ সেই [িরনৃঠন উৎপন্ভিস্থানসমুহে অর্থ। সত্বের উতপত্তিমূলক 

কর্মাদমুহে মন্ুষ্যগণের আন্তঃকরণ বিদ্যুষান থাকে--শাকুষ্ট হয়। (ভাব 

এই যে,_-জ্ঞানাদ্ব্তার কৃপাতেই মানুষ ইহক!লে লংকম্মীপরায়ণ হ্ইয় 

পরকালে ভগঝ|নকে প্রাণ্ড হয়।)॥ ( ,ম-_-৯৫সৃ--৯৭খ।)॥ 



৫৬ পথেদ- সংহিত। | [১ মণ্ডল, ১৫ অনুসাক, ৯৫ শক্ত 

পায়ণ-ভাষুং । 

পম্বন নভম গাতুং গমনমীলমুর্শিযুদ কলজবময়মগিঃ আতঃ কৃণুতে। আ্োতন! প্রবাহ- 

রূপেণ যুকতং করোতি। শুক্রৈঃ নির্মলৈরর্দিভিন্তৈর্ভলসজ্বৈঃ ক্ষাং ভূমিমভিনক্ষতি। 
অভিব্যাপ্পোতি। স্বতেজোভিরন্তরিক্ষে ছলগজ্বমুৎপাগ্য তেন সর্ধবাং ভূমিমভিবর্ষতীতার্থঃ। 

পশ্চাদৃবিশ্বা লর্ববাণি দনামি। অন্ননামৈতৎ | লর্ববাণ্যন্ত্রানি জঠবেযু ধত্তে। অনস্থাপয়তি | 

তদর্থ। নবাসু বষ্্যনস্তরং উৎপন্ন গ্রন্থযু মর্বেষামক্নানাং প্রলসিরীক্ষোষধীষু পাকা্থমস্তৃশ্চরতি 
মধ্য বর্ততে। অন্তরবস্থিতেন ভৌমাগ্রনা পর্ববা ওষধয়ঃ পচতে ॥ 

ধ্ঘন! রিবিরবিধবি গঠ্যর্থাঃ | ইদিত্বা,মূ। কনিম্থাবৃষীত্যাদিনা কনিন। ম্তুপাং 

স্বলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। ঘন্বান্তরিক্ষং প্ন্তাম্মাদপি ইতি যাস্বঃ। নি ৫1৫1 নিথাদাছ্যু- 

দাত্ততং । গাতুং। গা গতৌ। কমিমনিজনীত্যাদিনা তুপ্রতায়ঃ। উর্দিং। অর্ডেরুচ্চেতি 

লিগ্রতামঃ। নক্ষতি। নক্ষ গতৌ ॥ (১ম--৯৫মৃ-*১০৭)। 

দশম ( ১০৫৪) কের বিশদারথ। 
81১ 

এই খকের ছুইটী চরণ চারি অংশে বিভক্ত দেখি । ব্যাখ্যাকারগণ 
লকলেই সেই চা|র বিভাগ অনুমারেই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়। গিম।ছেন। 
তাহাতে যে ঘর্থ দড়াইয়।ছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, 

(১) অগ্নি আকাশে গমনশীল উম্মিকে আতোরণগে প্রবাহিত কবেন) (২) শুত্র 
উদ্মিসমূহের দ্বারা অগ্রি পাথবীকে বাণ্ত করেন) (৩) শিশ্বের সকল অন্রকে অগ্নি 

জঠরে ধারণ করেম; (৪) নবীন ওমপিসমূহের মধো অগ্নি বিচরণ কবেন। 

লায়ণ-ভায়ের বর্গানুবাদ। 

“ধন্বন। নভঃগ্রদেশে 'গাতৃং। গমনশীল 'উীর্মং উদ্ক-সম্বকে এই অমি 'আোতঃ 

ক্থুতে আ্োতের দ্বারা প্রবাহরূণে যুক্ত করে) *গুক্রৈ: নির্মা্গ 'উর্দিতিঃ সেই জলসঙ্ঘ- 

লমূহের ঘারা 'ক্ষাং ভূমিকে “অভিনক্ষতি” অভিব্যাপ্ত করে; অর্থাৎ। স্বতেজঃসমূহের 

দ্বারা অন্তরিক্ষে জলঙ্ভ্ঘ উৎপন্ন করিয়া তর্দার! গকল ভাম অভিবর্ষণ করে? পম্চাৎ 

'বিশ্বা' কল 'সনানি' (এই পদ অন্ননাম বাচক) অন্নসমূহকে 'ঘঠরেযু পত্তে' জঠরলমূহে 
অবস্থাপন করে) তদর্থে “বানু বৃষ্টির অনন্তর উৎপন্ প্রন্থযু' গকল অয়লমুহের 

গ্রপশিত্রী ওমধি-সমূহে পাকার্থ 'অন্তশ্চরতি' মধ্যে বিস্তমান থাকে) অত্তরবস্থিত 

ভৌম্যাগ্সির ত্বার৷ লকলগ ওষাধলমুহ পরিপক হয়। 
ধন্বন। রিবিরবিধাব ধাতু গত্যর্থক। ইদিত্বহেতু হুম্। 'কনিন্ ঘুৃষি' ইত্যাদি 

হুতে কমিন। 'মুপাং নুনুক্ণ ইত্যাদি হৃত্রে দপ্তমীর লোপ। যাস্ক নিরুক্তে আছে, 
'ধস্াস্তারক্ষং ধনস্তযপ্মরাপঃ' ইত্যাদি (নি ৫0৫)। নিবহেতে আদু/দাততত্ব। গাতুং। 

গা ধাতু গত্যর্থক। 'কমিমনিঞ্জনি' ইত্যাদি সুক্জেব দ্বারা তুগ্রতয়। উর্দিং। 

'অের৮' হত্যা গে লি-প্রত্যয়। নক্ষতি। নক ধাতু গঙাথক। (১ম-৯৫-১৭খ) | 



১ জ্টক, ৭ অধ্যার, ২ বর] পঞ্চনবতিতমং সুক্তং। ৫৭ 

প্রচলিত প্রায় লকল ব্যাখ্য।তেই এ চতুরিবধ ভাবের মভিথ্যস্তি 
দেখি। তদ্দারা, নতোমগুলে জলের স্থষ্টি, পৃথিবীতে বারিবর্ষণ, আপনাতে 
লর্বববধ অম্-্ধারণ এবং ওষধিপমুহের মধ্য অবশ্থিতি প্রভৃতি-ূপ অগ্নির 

ক্রিয়। গ্রকাশ পায়। কিন্তু সে অগ্রি-কোন অগ্নি? 
অগ্ঠ অগ্নি-পক্ষে, দৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নির অতীত আগ্নর প্রতি লক্ষ্য 

করিলে-_তৎপক্ষে, অর্থের দমীচীনত। উপলব্ধ হইতে পার । 

ল।ধ।?ণ আগ্রি-দৃষ্টিতে এপ অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে, তাহাতে কেন 

কা,রই ভাব-গঙ্গতি রক্ষ। কর! যায় না। কিস্তি দৃষ্টান্ত-ক্ষে-ত্র এই 

মানবের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধত করিষ্কা, তাহার বাল্লোযণে, মাধারণ 

আর-দৃিতে সেই অর্থের অযৌক্তিক্তার বিষয় খ্যাপন করিতেছি। 

40010 016 যে 1০810 116 00৫0095 591627)) ৪. 0001796) ৪ 

1000. 101) 11510015110 10005 116 16201165 1176 69100), 

17966550115 010 116 16061651100 1015 10611, 179 10065 

90০96 10111) 0176 0001) 90100010% £1555, 

বিগুক ভূমিতে অগ্নি জলত।তঃ এব।ছিত করেন। বুঝ। যায় কি-- 
এই অগ্নির সেই ব্রুয়।? উজ্জ্বল জল-প্রবাহের প্িত অগ্নি পৃথিবীতে 
উপাস্থত হন। বুঝ। যায় কি--এহ অগ্নির মেই খ| কেমন ক্রিয়া? যাহ। 

কিছু জীর্ণ ( লক্ষ্য করিবেন-_-এখানে 'লনানি' পদের আর্থ আদা ভাং্যানু- 
লরী নহে), তাহার সঞ্লই তিনি উদরস্থ করেন। বুঝিতে পার৷ ঘায় 

কি_সে আবার কেমন অগ্নি? তার পর, নবীন তৃণ-শষ্প-মধ্যে তিনি 

বিচরণ করেন। এখানেও বুঝ। যায় কি-এই অগ্নির মে আবার 

কেমন ক্রিয়। ? 

এই গকল বিষয় নিবেচন| করিলেই অগ্রি-পন্যোধানে যে অন্য বস্তুকে 

আহ্বান কর। হইয়াছে, তাছ। বেশ উপলব্ধ হয়। নেই দৃষ্টিতেই আমরা 
অগ্িপদে গ্ানাগ্নি অর্থ [নর্দেশ করি। 

এখন দেখুন, জান-পক্ষে অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, ভাবের কিরূপ 
দঙ্গভি থাঁকে-_-রূণক ভাঙ্গয়। কিরূপ লদর্থ গ্রাণ্ড হওয়। যায়। আমর! 

বলি, এই মন্ত্রের চ।রিটী অংশেই, জ্ঞানদেবত।র প্রভাবের বা মাছাত্যের 

খ্ষয কীর্তিও হইয়ছে। "থন্থন্ গাতুং উর্িং আতঃ ক?ুতে-এই 
থক্-৮ | 



৫৮ ধধেদ-সংছিত। | [ ১ ঘগুল। ১৫ অনুদাক। ১৫ গুষ্জী! 

ধাক্যাংশে, আমর। মনে করি, বল! হইয।ছে, জ্ঞানই গগবদভিমুখী সর্থ- 
ভাবদমূহকে অগুম!দী জনগণের হিতদাধনের জন্য নিয়জিত রাখিয়াচছন। 
ধাহার। জ্ঞ।নামুপারী হয়েন, তহাদিগের মধে। পথ্ংত্ির স্ফত্তিতে দত্বন্াব 

সষ্তাত হয় এবং তদ্দায। উহার তগবং-পমীপ্য লাঙ করেন। দ্বিতীয় 
অংশের ৭গুব্রৈঃ উন্মিভিঃ ক্ষ।ং অভিনক্ষতি” পদ-কয়েকটাতে এই ভাবই 

আপিকতর বিশ্সেষিত দেখি । জ্ঞানই যে বিশুদ্ধ সত্ৃভাবের ত্বারা পৃথিবী 
পরিবাপ্ত করেন, জ্ঞান সাহায্যেই যে মানুষ "ত্বপষ্পন্ন হয়--সংকর্ে 

গুরুত্ব থাকে, স্বতই তাহ! অনুভবে আগে। দ্বিতীয় অংশে তাহ।ই 

প্রখ্াত দেখি। তৃতীয় অংশে, "গঠরেষু বিশ্ব। মম|নি ধত্ে” পদচতুষ্টায়ে। 

গবুপোষক সকল গ্রকার মামধ্য যেজ্ঞানের দ্বার! প্রাপ্ত ছওয়া যায়, 

উানই যে সতুকর্পা-সাধনে শত্তি প্রদান করেন, তাথ।ই বুঝিতে পারি। 

উপপংহ।রে "নবাস্ু প্রসূষু অন্তশ্চরতি॥ বাক্য।ংখের তাতপধ্যার্থ অনুধানন 

করুন। এখানে ওষধিলযুহাকে আকর্ষণ করিবার কোনই করণ দেখি 

না। মুলে আছে__প্রসূযু' পদ। * ত।ব-_উৎপতিনিলয়পযুহে। কর্ণাই 

উৎপাত্বর খুল। ম্থতর।ং এ পদে এখানে 'সত্বোৎপত্তিমুল কর্ণাণযুহে' 
অর্থই সঙ্গত হয়। কর্ম বিভিন্ন গ্রকারের আছে, এবং তদ্ব।র। বিভিন্ন 

প্রকার ফল লাভ হয়। কিন্তু এখানক।র কর্ধা-_নবাস্থ। এ পর্ধে 
চিরনৃঙনের ভাব আপে। সন্তাপাষক কর্ণাপমুহ যে চিরনৃতন। চির 

াভিনবত্সম্পন্ন, তাছ। সহজেই উপলব হয়। 

এইরূপে বুঝিতে পরি, এ মন্ত্রাংশে বল। হইয়াছে, জ্ঞানের সাহায্যেই 

মমুষ্য াত্থাতপাত্তিমুলক কর্পমূহে বিচরণ করে-জ্ঞানের দ্বার।ই সৎকার 

ঝি মতি প্রবৃত্তি সে। ফলত, গুক্ষক্ষে(জর আগ কর্তৃক বর্ষণ ঝ। নবীন 

তৃণের মধ্যে অগ্মির বিচরণ ইওা।দ রূপ অর্থের পরিবর্তে, আ।মর। এই মান্ত্র 

তাৎপর্য নির্দেশ করি, জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ নতকর্ধাপরায়ণ হয় এবং 

ভগবৎ-সনিধা-প্র।্তি-রূপ উর্ধাগতি লাত করে। ( ১ম-৯৫দু--১০৭) | 
:255555572525253-5555-2222555228425252 

« উহা হষ্টতে ভাম্যকার ভাব টানিয়া আনিয়াছেন_'লকল অন্নগমু্হর এলবিতী 

ওষধিসমুহে তাহাদের পাকার্থ অনস্থিত' ইত্যাদি। বাঙ্গালা অনুবাদ এাড়াইয়াছে- 

(বিগত) নুতন শস্তের মধো।  উইগলনের অনুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে,_ 

৮176 2০215 01106 00620110110 গা ৭16 016 181085 



১ জষ্টগ, ॥ পধ্যায়। ২ ধর্গ || পৃঞ্কণবৃতিতমং সুকং। ৫৯ 

একাদশী গকৃ। 

(প্রথম মগুলং। পঞ্চনবতিতমং সু্ং | একাদশী খক।) 

| | ] 

এব। নো অগ্নে মমিধা বধানো রেবৎ পাবক 

| ] 

শ্রবসে বি ভাহি। 

| | | ] 

তন্নো৷ মিত্রো বরুণো মামহস্তামগিতিঃ দিশ্ধুঃ 

পৃথিবী উত দ্যোঃ ॥ ১১॥ 
গু 

গা 

পদ-নিশলেষণং। ৫ 

। 

এব। নঃ। আাগ্নে। সংহইধ|। বুধানঃ| রেবং। পাবক। 
আরা পছারারাত ১ এক 

। 

গ্রণণে। বি। ভাহি। 

ৃ | 
তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহস্তাং। আদিতিঃ। লিদ্ধুং। 

খে জম এ ৩০৮ পি আর 

পৃথ্বী। উত। স্তৌং॥ ১১॥ 

মন্্ানুসারিণী-ব্যাথ্যা । 

'পাবক' (পবিভ্রতাসাধক, পরিক্রাণকারক) 'অগ্নে (হে জ্ঞানদেব) লমিধ|) ( অন্ব/তিঃ 

প্রদত্ত পুজয়া, অন্মাকং অন্ুপ।বিতয়া ইত্যর্থঃ) 'এব' ( এবং, এবজুক[রেণ, দর্বতোভাবেন 

ইত্য্থ ) 'বৃধানঃ, (অন্মান্ু বর্দীমানঃ লন্, বৃদ্ধিং গাপ্য ইত্যর্থঃ) 'ন১ ( অন্মাকং) 

ধরেবৎ ( পরমধনদা নায়) পরমার্থপ্রা পণরূপায় ইত্যর্থঃ) 'শ্রবসে' (মঙ্গলসাধনায় ) ) “বি ভাহি! 

(বিশেষেশ দীপ্যন্ব। অস্মমনয উদ্দোধয় ইত্যর্ঘঃ); “তত (তন্দাৎ) “মিত্রঃ ( মিত্রস্থানীয়ঃ 

(দব)) বকণঃ” ( অভীষ্টবর্ধকঃ দেবঃ) 'আন্দিতিঃ ( অনন্তন্বরূপঃ দেবঃ) “লিঃ? 

(স্তন্দনশীলঃ ভেভাব।পন্নঃ দেব$) পৃথিবী" ( গ্রণিতা তৃদেবতা, আশয়স্থানগাত। দেব 



৬৩ খষ়েণ-লংহিতা। | [১ মণল, ১৫ অনুবাক, ৯৫ লৃ়। 

ইত্যর্ণঃ) 'উতত (তথা) 'ছোৌঠ) (ম্বরণন্থানীয়ঃ লত্বরূপঃ দেসঃ) 'নঃ। ( অন্মান্) 

'মমহভাং (রক্ষস্ত)। প্রার্থনায় ভাব জঞানদেন অন্মভ্যং পরমধনং লত্বং দদাতুং 

তেন পর্ধে দেনাঃ পর্বে দেবভাবাঃ বা! অস্মসু বিরাজতু। (১য-৯৫স--১১৭)। 
ডা গু 

ঙ 

বঙ্গানুবাদ । 

পবিজ্রতামাধক পরিজ্ঞাণক।রক হে জ্ঞ।নদেব | আম।দিগের প্রদত্ত পুজার 

দ্বার গর্থৎ আমাদাগের অন্ুগাবিতার দ্ব।র। দর্ববতে।ভাবে আম দিগের 

মধ্যে বর্দঘমান থ|কিয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, আম|দিগের পরমার্থ-প্রাপ্ত বূপ 
মঙ্গলের নৈমিত্ত আমাদিগের মধ্যে 1শেদ শ্রকণে দীপ্ত হউন--আমদিগকে 

বদ্ধ করুন ভাতাতে সিক্ন্থানীয় মিত্র দেব, আতীষ্টুবর্ণক বরুণ-দেব, 

অনন্তম্বরূপ অদিতি-দেব, সন্দনশীল ম্নেহগান।পন্ন দিন্ধু দে, আজ্রয়ন্থ। ন- 

প্রগাত। পৃথিবী-দেবত। এবং স্বর্স্থ।নীয় শত্বন্বরূগ ছ্যু-দেবত। আমাদিগকে 

রঙ্ষ। করুন। (এ্াথনার ৬11 এই যে,-চ্হানদেবত। আম।দিগকে পণম 

ধন ত্বকে গ্রদান করুন) তদ্বার। নকল দেবগণ অর্থাৎ কল দেবভাবসমুহ 

আমাদিগের মধ্যে শিরাজ করুন।)॥ (১ম--ঈংসু--১১) ॥ 

লায়ণ-ভাস্তং। 

হে পাবক শেধকাগে সমিধান্মাতির্দতেন লমিদাদিদ্রবোণ।  এবৈলমুক্তগ্রকারেণ 
বধানো বর্ধযানঃ ন্ রেবৎ রগ়িমতে ধনযুক্সায় নোহম্মাকং শ্রবলেহন্লায় বি্চাছি। 

বিশেষেণ দীপ্ঞ্ধ। অন্মকং তাদৃশমন্ং প্রমচ্ছেত্যর্থঃ। নোইগ্মাকং তদন্নং মিআদয়ো 

মমহস্তাং। পৃ্যন্তাং। রক্ষস্ত্িতার্ঘ। উত্তশব্ঃ পমুচ্চয়ে। পৃথিবী চ স্ভৌশ্চেত্য্ঘঃ ॥ 

এব!। নিপাতন্থ চেতি লংহিতায়াং দীর্ঘঃ। বুধানঃ। বৃধেরস্তর্ভাবিতথ্যর্থাতাচ্ছী- 

লিকম্চানশ। বহুলং ছন্দসীতি শপো নুকৃ। চানশং লার্ববপাতৃকত্থেন গ্ডিতবলঘূপধ- 

দায়ণ-ভাস্তের বজানুবাদ। 

হে 'পাবক শেধক 'অগ্ে অগি। 'দমিপা' আমাদিগের কর্তৃঙ্গ প্রদত লমিপাদি দ্রয্যের 

দারা 'এস* এইরুপে উক্ত প্রকারে 'বৃধানঃ বর্ধমান হইয়া 'রেবথ' রগ়িযান ধনযুভত 

আম[দিগের 'আবসে' অস্ত্রের নিমিত্ত বি ভা? বিশেষ এরক্াারে দ্বীপাষান হউন, অর্থাৎ 

আম'দিগকে তা অনু প্রদান করুণ। 'ন$? আ/মাদিগের 'তৎ" লেই অস্কে বিজি 
মযহস্তাং' পুজ। করুন পর্থাৎ রক্ষা করুন। 'উত্ত' শব মমুচ্ছয়ার্থক ;.জর্থা পৃথিবা 
ও ঢ্যলোক ঠত্যান্দি। 

এব। (শিপাতত্ত চ' ইতাদ শুতে সংহভাতে দীর্ঘ। বৃধানঃ। বধ ধাতুতে অন্তর্তা বিত্ত 

ার্থহেতু তাচ্ছীগক চানশংএতার। 'বহুলং ছন্দপ' ইত)দি সুক্ধে শপের লোগ। 



১ অইক।$ অধ্যায় ২বগ।] পঞ্চনবতিতমং সুক্তং | ৬১ 

গুণাভাবঃ। ললার্ববধাতুকত্বাভাবেনানুদাত্তত্বাভাবে চিৎন্বর এব শিষ্যুতে। রেধধ। 
রয়িশব্ধান্মতুপ,। রয়ের্যতৌ বনুলমিতি লম্প্রলারণং। ছন্দলীর ইতি মতুপো! বন্ধুং। 

রেশবাচ্চিতি মতুপ উদাত্তত্বং। দুপাং সুলুগিতি চতুর্থযলুক। (৯ম--ন৫স্থ_-১১খ)॥ 

ইতি গ্রথমন্ত লপ্মে দ্বিতীয়ে। বর্গ; ॥ ১।৭২॥ 

রগ খু 
নি 

একাদশ (১০৫৫) খকের বিশদার্থ। 
পারা, ১৮৫ উ ১৫ ৫ ০০ 

এই মন্ত্রের অন্তর্গত “নমিধ” পদ উপলক্ষে মন্ত্রী যে জ্বলম্ত অস্ঠি- 
গন্যন্ধই প্রযুক্ত হইয়া.ছ, ব্যাখ্য।ঝ|রগণ প্রায় মকলেই গেইরিপ (মদ্ধাস্ত 

কারয়। গয়ছেন। নমধ। একে মাধঃণতঃ ঝষ্ঠ অর্থ গৃহীত হুয়। 

ঝুতর।ং *শমিধ। বৃধ।নঃ। পদদয়ে। ভাব গ্রহণ কর হইয়া থাকে, 'কা্ট 

যখন ঝগ্ন আ্বালয়। উঠে।” তখন.কি হয়? না--'মগ্নি ধণযুক্ত অমধান 
জন্য প্রীত হয়েন।” বল! বাহুপ্য, এই এর্থে কোনরূপ হ্বষঠু শোও 
উপলন্ধ হয় না। সমিধ-ক।ষ্ঠে আগর জ্বলিয়। উঠিলে, কি প্রকাদে ফে 
ধণযুক্ত অন অধিগত হয়, তাহ। নধ1ণ দৃষ্টিতে বুঝম। পাওয়া যুয় না । 

যাহছ। হউক, ভ।ষুক।র এখ|নে “নমিধা” পদে একমাত্র কাষ্ঠ খর্খ এহণ 
করেন নাই। ভিনি এ পদের প্রতিঝাক্যে 'সামধ|দদ্রব্যেণ প্রতিবক) 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে, যাহ। কিছু আগনিতে আহুতি প্রদত্ব হয়, 
তাহ।ই 'গামধা। পদের গ্ে।তক বলিয়া বুঝ। যায়। উহ।র ভবার্থ-__ 

আহবশীয় দ্রব্য দান কর1--পৃজ। করা--অনুপারী হও | জঞ/ন-পক্ষে অ্থ- 

গরিগ্রহথে এ পদের প্রতিঝ।ক্যে আমরু। ৩।ই 'অস্মাভঃ প্রদত্তয়। পুজয়। 

অন্ম।কং অনুগ|গিতা॥ ইত্যর্থ ইত্যাদি পদাবলি গ্রহণ ঝরিয়|ছি। আমর! 

চানশে দাব্রবধাতুক্ত্বের ঘ।রা ডি-হেতু লঘু উপধার গুণের অভাব। লসার্বধাতুকত্বের 

অভাবের দ্বারা অনুদাততত্বের অভাবে চিতস্বরই অবশিঃই আছে। রেবৎ। রয়ি শব হেতু 

মতুপ প্রত্যয়। 'রয়ের্বতৌ। বনুলং? ইত্যাদি সুত্রে ল্প্রপারণ। “ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি দুপ্রে 

মতুপে বন্ধ। “রেশবাচ্চ' ইত্যাদি স্তরে মতুপের উদাত্তত্। 'মুপাং সুলুক' ইত্যাছ 

সে চতুর্থর লোপ ॥ (২ম-৯৫হ ১১৭) | 

ঞথম অষ্টকের লণ্ডম আগায়ের দ্বিতীয় বর্গ লপ্পূর্ণ॥ ১৭,২। 

ঙ চ. 

চা 



৬২ খখেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ১৫ অনুবাক। ৯৬ শুক ॥ 

ঘদি জনদেবঙার অনুমারী হই, তাহ! হইলে জন আমদিগের মধ্যে 

বৃদ্ধি পণ্ড হয় এবং আমর। পরম মঙ্গল লাভ করি। 
আ।মর। যেন জ্ঞানের অনুমারী হই, ঘেই অনুলারিতার গ্রভাবে 

জোন যেন আমাদিগের মধ্যে উদ্দীপ্ত হন, এবং তাহ।র ফলে আমর! 
যেন পরম ধন প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের প্রথম চরণে এইরূপ প্রার্থন।র ভাবই 

প্রকাখমান। দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্য। পূর্বেই ( ১ম--৯৪সু--১৬৭) 
প্রকাশ পাইয়ছে। এখানে তাহার আর পুনরালেচন। নিশ্রায়োজজন 
মনে করি। (১ন-৯৫সৃ-১১৭ )| 

০ ০ 

য্বতিতমন্তানৃক্রমণিকা | 
ল গ্রত্তথেতি নবর্চং তৃতীয়ং স্থৃজং কুত্লগ্তার্যং ত্রেটুতং | দ্রবিণোদত্বগুণবিশিষ্টোহগিঃ 

ুন্ধার্ষ! দেবতা । তথা চান্ুক্রাস্তং। স গ্রত্রণ! নব দ্রবিণোদ ল ইতি ॥ গ্রাতরম্রবাক।- 

স্থিনশন্ত্রয়ো; পূর্বশ্থক্তেন পহোক্ঃ সুজ্রবিনিয়োগঃ | বান দশরাত্রন্ত »ষ্টেহহন্য|গ্িমাকুত 

ইদং কুত্কং জাতবেদস্ত নিবিদ্ধানং। বৃহ্লশ্েদ্বিত্তি খণ্ডে হুক্সিতং। ল. প্রত্রথেত্যাগ্রি- 

মরকুতং। আৎ ৮৮। ইতি। ল গ্রত্বথ| লহলা জায়মান ইতি জাতবেদম্বাং লমানোদর্ক- 

মিতাদ ব্রাহ্ষণং (&* ব্রা ৫1১৫) মহাগিতৃযঞ্জে স্বিষ্টকৃৎস্থানীয়স্ত কব্যবাহনস্ত 

ল প্রত্রথেতোবা যাত্ব্যা। দ্রক্ষিণাগ্ররিতি থণ্ডে জুঞঝিতং। ল প্রত্থা লহদ। জায়মান 

ইত্যগি। ন্থিষ্টকুৎ কব্যবাহনঃ। আৰ ২,৯| ইতি।॥ 

যুবতি মুক্তানুক্রমাণকার বঙ্গানুবাদ । 

'ল গ্রত্বথ! ইত্যাদি নয়টি খকৃ-বিশিষ্ট তৃতীয় সুক্ত ( পঞ্চদশ অনুনাকের)। কুত্ণ খষি। 

ঝিটুপ,ছন্দঃ। দ্রবিণোদত্ব গুণ-বিশিষ্ট বাজনা দেবতা। তদ্ধিময়ে এইরূপ অনুক্রাস্ত 

আছে,'ল গ্রত্বথ। নন দ্রবিধোদ ল' ইতি। প্রাতরন্থুবাকে ও আশ্বিনশস্ত্রে পৃর্বস্থজের 
নহিত উক্ত স্থজ্ের বিনিয়োগ। বুের দশরাতরের ধষ্ঠ দিবলে আগ মাকতে এই হৃক্ত জাত- 
বেদসের নিবিদ্ধান (মধ্যে গণ্য )। 'বুহলশ্চ ইতি খণ্ডে এইরূপ সুত্রিত আছে )--প গ্রত্বথে- 

তা মারুতত (আণ৮।৮) ইতি। ব্রা্ষণে (এঁ* ত্রাৎ ৫১৫) উক্ত আছে, লি প্রত্রথ। 

লহপা জায়মান ইতি জাতবেদম্াং মানোদর্কং ইতদি। মহাগিতৃষজে স্বি্টকৎঘ্থানীয়ের 

কবাবাহনের (সম্বন্ধে )'স প্রত্রা' ইত]।দি খক্ যাজ]। 'ক্ষিণ[গ্ঃ' ইতি থণ্ডে এইরূপ 

সুত্বিত আছে, প্রতথ। লছদা জায়মান ইতি সবিষ্টকুৎ কব্যবহনং? (আঁ ২২৯) ইত্তি। 
ধ গু 

৮ 



ঁ 

খথেদ-মংহিতা | 
প্রণমং মগ্ডলং | গঞ্চরশোহম্কুবাকঃ। বগ্নলতিতমং স্ক্তং। গ্রথমোইইক। 

লণ্তমোহধ্য।য়ঃ। তৃতীয়চতুর্থো ঘৌ বর্গে।। 

ষ়ুবৃতিতমৎ সুক্তৎ। 
১ ২ 

এই স্ৃকুটীও অগ্রিদেবতা-সহ্ন্ীয়। খা ও ছন্দ পূর্ব গুকের গ্ঘায়। মন্ার্থ 

নিপ্ধাশন-গক্ষে অটিলতাও পূর্বস্থক্জের অনুরূপই দৃষ্ট হইবে। এই স্বৃক্তে নয়টী ধক আছে। 

কিন্তু তাহার শেষ খকটী (নবম খাক্টা) পূর্বস্থুত্তের শেষ খক্টার (৯৫ম সুত্তের একাদশ 

ধকের) পুনরাবৃত্তি মাত্রা । 

প্রচলিত ধ্যাথা।দির অন্থুলরণে দৃষ্টিপাত করিলে, এই সুক্ের খক-কয়েকটালে গ্রায়ই 

পরম্পর বিরুদ্ধ ভাসাপন্ন বলিয়। প্রতীত হইবে? মনে হইবে, অগ্রি-সর্থস্ধে যেন কতকগুলি 

অসঘন্ধ ঝাকা মঞ্ত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ঘৃষ্টান্ত-ক্ষেজে দুই একটি বিষয় উল্লেখ 

করিতেছি । গ্রথম মন্ত্রে 'পহসা জায়মানঃ? পদ-দ্ধয় আছে। ব্যাখ্যাকারগণ তাহ! হইতে 

নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন - বলের ঘ্বারা কাষ্ঠত্বয়ের সঙ্তবর্ষণে যে অগ্রি উৎপন্ন হয় এখানে 

লেই অগ্রির বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। কিন্তু দেখুন - এই হৃত্তের আটটী মন্ত্রের ফ্রবায় কি 

ভাব প্রকাশ পাইয়াছে | আটটী মন্ত্রেরেই শেষ পদে ঞপা আছে_দেব। অগ্নিং ধারয়ন্ 

প্রবিণোদাং 1” উহার প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, ধেনদাতা অগ্িকে দেখগণ আপনাদিগের দত 

নিযুক্ত করিয়াছিলেন" অনি যে দেবগণের দৌতা-কার্ধো নিযুক্ত ছিলেন, লে পক্ষে 

ঠাহাকে যে মন্তযা-গ্রকৃতিসম্পন্ন দেবতা! বা মঞ্ধষ্য বলিয়া মনে হয়--এরপ ব্যাধ্যাও প্রচলিত 

অ।ছে। * কিন্তু দুইটী কাঠের ল্বর্ষণে উৎপন্ন যে অগ্রি, পে অগ্নি যে দুতের কর্ণ 

কিরূপে করিধষেন। তাহা বুঝ। যায় না। 

তার পর, আবার দেখুন, লগ্তম খকে এ অগ্নির লত্বদ্ধে আর কি বলা হইয়াছে! 

লেই খকের ব্যাখাদিতে প্রক[,অগ্রি তৃত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল কালে লফল ধনের 

আশ্রয়-স্থান; যাহ! কিছু উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহা কিছু উৎপর হইবে। লকলেরই ভিনি 

নিবাল-স্বরূপ ; এবং যাহা কিছু বিগ্যমান আছে ও বিদ্যমান হইবে, লকলোরই তিনি রক্ষক ॥ 

দৃইটী কাষ্ঠের লঙ্বর্ধণে উৎপন্ন আগ যে এরূপ শক্তিবিশিষ্ট, তাহা স্বীক্ষার করা যা কি? 
২০০১০ 

লামব্দ-সংহতার বাধ্য! গ্রনান্ধে এ তান কোথায় কিরূপে গ্রকাশ গাইয়াছে, তাহ! 

নির্দেশ করিয়াছি । এখানে পুনরালেচনা অনাবস্তক। 



৬8 পান্বেদ-নংাইত। || ১ মণ্ডল, ১৫ অন্থধাক,। ১৬ হৃত্ত। 

এইরূপ পরম্পর-বিপরীতত-গান-বিশিষ্ট ব্যাখযাদি হইতে অগ্নির গ্বরূগ কিছুই নির্দেশ 

করা যায় না। যাহা হউক, অগ্নির অভীত অপধিব নগ্থর প্রতিই অগ্নি-শবের লক্ষ্য, 

আলে/চনায় তাহাই এরতিপ্ন হয়। আমাদিগ্ের বাধ্যা লেই দৃষ্টিতেই নিশ্পর় হইতেছে। 

জুতরাং গ্রচলিত ব্যাথ্যাদির পহিত অমেক স্থলেই বিরোধ টিয়া গিয়াছে। 

গ্রণমমঞ্জলম্থ মগরবতিতমে শুক প্রথমা ধক। টৌবতা ছন্দশ্চ ূর্বববৎ। 

গ্রাতরনথবাকাশ্মিনশস্্রয়ে: পূর্বব নুক্ষিন লহ বিনিয়োগঃ। 
ঙ ঙ 

গু 

গ্রথম। ঝকৃ। 

( প্রথমং যণ্ডলং। যপ্ননতিতমং শুজং। গ্রীথমা খ্ুক।) 

ৃ | | 

ম প্রত্বথা নহম। জায়মানঃ সগ্ভঃ কাব্যানি 

ৃ | 

বড়ধ্ত বিশ্বা। 

| | 

আপশ্চ মিত্র ধিষণা চ মাধন্দেব। অগ্নিং 

ৃ 
ধারয়ন্দ্রবিণোদাৎ ॥ ১॥ 

পদ-নিশ্লেষণং। 

| | | 

| গ্রত্বহথ।। সহল|। জায়মানঃ| সগ্ঃ | ক।ব্যানি। 

| 
বটু। অধত্ত। বিশ । 

ৰ | 
অপ) চ) সিত্রং। ধিষুণ1। চ। মধন্। দেবখঃ।| আগ্রিং। 

ধারয়ন। ড্রবিণঃইদাং ॥ ১ ॥ 



১ অটপ। ৭ অধ্যায়, ৩ বর্গ ।] যগ্ননতিতমং সুক্ং| ৬৫ 

মর্মানুদারিণী-বা!খা। | 

এলহল। জায়মান$ ( সৎকর্দ্বণ। উৎপন্নঃ) 'সঃ? (জ্ঞানদেবঃ) (লছাঃ (নিত্যকালং এব, 

উৎপত্তিমাত্রেণ এব) *গ্রত্বথ। ( চিরন্তণঃ ইব) 'বশ্বা? ( সর্ববাণ ) 'কব্যানি' ( ক্রান্তদর্শিনঃ 

কশ্মাণি, জ্ঞানযুতানি কর্ম ণি। লত্বানি ইত্ার্থঃ) 'অধত্বণ ( ধারয়তি, পোষয়তি); সৎকর্দণা 

যৎ গু্ানং সঞ্জাতং তৎ হি চিরকালং সব্বন্ত পোষকং অতঃ মুকিপ্রদং ভবতি -ইতি ভাবঃ; 

“আপ (শুদ্ধলবনি) 'চ ( তথা) "ধিষণা' ( লঙদ্ধঃ, নৎকর্মসধনায় প্রচেষ্টা ইত্যর্থঃ) 

'চ?( এব ) "মনং' (লথিতৃষং হিতকরং, মন্বা-[মত্রদেবোচিতং কর্ম) 'লাধনা (লাধয়ন্তি, 

সম্পাদয়ন্তি )7 সব্বন্ধিন| লব্বত|বেন চ পর্ববমন্গণং সপয়তি -ইতি ভাবঃ ; 'দেবাঃ (দীি- 

দানাদিগুণনিলহাঃ, দেবতবাঃ ) 'দ্রবিণোদাং (পরমধন প্রদাতরং ) 'আগং (জ্ঞানাগ্রিং, তং 

জুনদেবং ) 'ধারন। (ধারয়ভ্তি, পোষযজ্তি) ; দেবভাবগরভাবৈঃ জ্ঞানং হা আবচলিত£ 

তিষ্তি_ইতি তাৎপর্যার্থঃ | (১ম- ৯৬শু--১৭)। 

" ৫ 

বঙ্গানুবাদ । 

মংকর্মের দ্বার। উৎপন্ন দেই জ্ঞানদেবত|। নিত্াযক।লই (উৎপপ্তি 

মাত্রেই ) চিবস্তনের নায় মকলগ্রকার জনযুত কর্মীকে পোষণ করেন; 

(ভাব এই যে, শৎকর্খোর দারা যে জ্জাণ সঞ্জীত হয়, তাহ নিশ্চয়ই 

চিরক।ল পত্বেধ পোমক গ্া*এন মুর্িগ্রদ হয়); শুদ্ধগন্থপমুহ এবং 

সদ্ধদ্ধ অর্থাং “কর্মী সম্পাদনের শিম প্রচেষ্টাই গখিভৃত [হতর 

আথণ। মিত্রদোবে চিত কর্ম সম্পাপণ করেন) (ভাব এইট যে,-সদএ্ধর 

ও শুদ্বপত্রের দ্বার। সব্ল মন্দাল মাধিত হয়); দেবগণ অর্থাং 

দীপ্তিদান।দিগুণপমুহ (দেবতা কল) পরম ধনপ্রণাত। চতাগাগ্রিকে 

পোষণ করিয়া থাকেন ধাঝতণ কিয়! চাছ্ণ ) ( তাতপর্যযার্থ এই 

মে, দেণভাধসমুহের প্রভাবে ভকাণদেত! আগ্চিলিতভ।বে হৃদয়ে 

অবস্থিত করেন। )॥ (১ম ৯৬সু ধা) ॥ 
ক ঙ 

রত 

গায়ণ-ভায্যং | 

লসহল। বলেন জায়মানে নি'মখধনেনোৎপদ্ভামানঃ সোহগ্রিং লগ্যস্তদানীং উংপত্তানস্তরমেন 

প্রত্বগ! গ্রত্বু ইব চিরস্তন ইব বিশ (পিশ্বাশি সর্ববা[ণ কাব্যানি কবে: ক্রান্তদশিনঃ গ্রগল্তস্ত 

সায়ণভাষ্ের বঙ্গানুবাদ । 

'লহলা' বলের তর! 'জাঘুমানঃ নির্থনের দ্বারা ডৎপগ্ঠমান 'লঃ? সেহ অগ্ি 'সস্ঃ তখনই 

উৎপত্তির পরই 'গ্র়ুথা? প্রত্বের সায় চিরস্তনের স্টায় 'বিশ্বা' সকল 'কাবানা কবির 

ক্লাগুণীর গ্রগল তের কশ্মশকণ বট সত্য 'অধত ধারণ করিয়াছিগেন ) অর্থাৎ পৃর্ব- 

থকৃ- ৭ 



৯৬ গাখবদ-লংহিতা | [১ মঞ্তল, ১৫ অনগুসা, ৯৬ পাত । 

কর্্টাণি পটু লাগপত্ত। অধাবয়ং। পূর্ববধ লি্বাযান ইলাগ্িকৎপতিসমকালমে ্বকীয়ং 

হবিরধিহন।দিকং সর্ধ্বং কার্যামকাবোৎ ইতার্থঃ। ইমমগ্রিং নৈছাত্তরূপেণ বর্তমান মেঘেঘ- 

বস্কিত] আপশ্চ ধিষণ! চ ঘ। মাধামিকা পাক লা চ মিজাং সথিভৃতং লাধন। পাধয়াস্ত! 

ফুন্বাস্ত । তথিমং দ্রবিণোদাং দ্রবণ ঘনগ্য দতারমগ্রিং দেল পত্বিলো ধাবয়ন। গহপতাদি- 

বীপেণ ধাবযন্তি। য্ধ। দেব! এপেপাও॥ ইমমাগং রবিণেদাং হবিলক্ষণঞ্ত ধনস্য দাতারং 

কছ। দৃতা ধারন খাণ্যজি। 

প্রত্বণা। গ্রতপুন্বরিশরেমথাদূ ছন্দশীতি ইবার্ে খানৃগরতাষঃ| কাব্যানি। কৰবেঃ বর্ম 

কাবাং। গ্যণচনব্র্পাদিতা ইতি মঞ। প্রিকাদাছাদাভত্বং। লাধন্। শিধু সংবাদ্ধ। 

পিচি শিধাতেপপারলৌক্িক ইত্যাতং। লেটাভাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। 

ইন্দমভয়ণেত শপআদধিগাডক হাৎ ণেনগিটাত নিলোগঃ । জুলিধোদাং। দ্রবিথানি দ্ধাতীতি 

দাসণোদাঃ। ক গতে করদক্ষিতাযামণন। ছান্দসঃ পর্বিপদস্ত লুকধ। আন্টেত্যোহগি দৃষ্প্ত 

হত এর তবিবিচি। পকাথাস্তং শ্স্থনি কতে নিপগ্ভ।ত ॥ (১ম ন৬স্থ ১৭) ॥ 

গু 

প্রথম (১০৫৬) খকের বিশদার্থ। 
সপে ১৫ 5) 

এহ মণ বাখ। উপলক্ষে |িম। ব্যাখয।কা।র বিশ প্রকার 

গধনণ। প্রকাশ এরিয়' গিয়।ছন। প্রথমত: ত61িগে গেই সকল 

গণ্ষণও একটু শাতাপ (ওয়! ঘাইতেছে। মানত আছে নতগ। 

বগ্ধমানের টায় উদ্পাত্তর সমপময়েহ আগ স্বকীয় হনিব্বতনারিক সকল কাধ্য কাপয়- 

ছিলেন । বৈদ্যত-রূপে বর্তমান এই অগ্ি্কে মেঘসনূহে অবস্থিত 'আ.পশ্চ' উদকসমৃহ এবং 

পিমণা চ' যে মাধামিকা বাকৃ তাহাও 'মিরং' সথিভূত "সাধন! সাধিত করেন; সেই এই 

'দ্রাপণেদাং দ্রবিখের পনের দাত! শারাকে 'দেলা।। গতিকগণ পাহ্য়ন। গ1হগ হাদি-রূপে 

ধারণ করেন? অথন।) 'দেলা£? ঈপাদি দেলগণই এই অগ্রিকে 'দ্রধিণোদাং? হশ্লক্ষণ ধনের 

দত] করিযা দৌতাক্্মা 'পাবয়ন' সাপণ করেন (নিয়োগ কারেন )। 

আদা । িদ্বুন্ব বঙ্বেমাথাল হন্দপি এই নিয়মে ইব-অর্থে থালু-প্রতায়। কাব্যণি। 

কির কশ্ম কালা। প্রণবচনপ্রা্গণাদিতাত ইত্যাদি সুত্রে যঞতপ্রতয়। ঞ্িত্রহেতু 

আদু/দাত্তত্ব । লাধন্। শিপু পাত ঘংগান্ধ অর্থ আাগক। শিচে 'পিদ্ধতেরপারঘৌ(কিকে? 
ইত]াদি হতে আত্ব। গেটে শট আগম। সইিভশ্চ লোপঃ' ইত্যাদি সুত্রে ইকারলে।প। 

'ছন্দস্থাভয়থা' ইতাপি 'শ্বত্রে শপে আদ্মিগাতুকত-হেতু “ণেলনিটি? ইত্যাদি হজে নি-লোপ। 

উলিপাদাং । ড্রবিণ-সমৃতকে দান কলে এই বাকো দ্রশিণোদাঃ পদ হয়। জ্র-গাতু গতার্থক | 
 দরনক্ষিষ্তাগিনন ইতাদি সার ঈনন গ্রতায়। ছান্দপে পুর্ব-পদ্দের লে!প। অন্কেশ্োহলি 

দৃ্যন্ত' উত্যাদ নে দদাতি'র (দাধাতৃতে) লিচ-গ্রতায়। কিন্তু সক্গারাস্ততে আন্গন্ 

করিদা নিশন হ্টয়াছে। (৭) উতস্থ০১%)] 



১ ৬৭, ৭ অপ]|য়) ৩ লর্গ। | খমণত ঠমং সুক্তং। ১৭ 

গায়মানঠ পদদ্ঘয়। উৎ। হইতে কল খ্যাকারই কাঠ&দয়ের ঘধাণে 

উৎপন্ন অগ্রিকেই নির্দেশ করিয়। গিয়।ছেন। * তার গর দেখুন--'আধত্ত 

ক্রিয়-পদ। ভাষ্টে এবং ভষ্যানুণাপী বজগ।নুঝদে তাক।শ, এ পদে অগ্নির 

হবিগ্রহণের বিষয় প্রখ্যাত আছে। কিন্তু কোনও কোনও ব্য।খ্যাকার। 

অগ্নি যে জাত-মাত্রই জ্ঝানীগ ন্যায় কার্ধ্য করেন, এ পদে এই ভাব গ্রহণ 

করিয়। গিয়াছেন। ণ' 'খত্ুখ। পদে 'পৃর্বরবেণ শ্যায়' এবং শবিশ্ব। কাব্যাণি। 

পদদ্ধয়ে একমতে 'সকল ই ঝা যড ও আন্ত মতে 'গকল গণ? ইত্যাদি 

ভাব প্রকাশ পাইয়াছ। এই রূপে মান্ত্রর প্রথম চরণটার ছুহ প্রকার 

অর্থ গ্রচলিত দোখ। 
এক প্রকার অর্থ ।-'কাষ্ঠষের ধর্ষণে আগ্ি যেই উৎপন্ন হয, তখনই সঙ্যুঃ 

সগ্ঠঃ হবিরদি গ্রাস করিতে পারে 

জন্য প্রকার আর্থ । _কাঠ্ঠগ্বয়ে: ঘর্বণে টৎপন্ধ মারছি আগর জ্ঞানী 

হা কাধ করেন)? 

মান্ত্রেণ দ্বিতীয় চগণ্টী ব্যাখ্যা-ঝপদেশে ছুই গংশে বিভক্ত হয়। 

ভাহার প্রথম আংশর তি'টী "।খ।। শিয়ে উদ্ধত করিতেছি । তিন 

ব্যায় তিন একার ছেলিকাময অথ দেখতে পাহবেগ। 

১। * (মেঘের) দল ও শব সেই (নিদ্বাৎীপ) অগ্নিকে মির বলিয়া 

গ্রহণ করেন।* 

2.:£1]]৩ ডা05 8104 03 101151৮৮0)8 দি৬ত [আাততেন 

1২6 0010070 (11101, 

3. £ 000 ০০5 20৫ থা 60৬1 108৩ 4০ 02 

(06101% 
৮০ পাট শিস্প্প্পা ২১ পিপিস্্পেসপী 

স্প্পাশীশাটিপপাসীপিসপপীসপিসীপিপী পপির পিপাশিতাপীশপাশিশা পি পি 

* প্বলেন জায়মানো নির্দথনেন উৎপাগ্তমানঃ1”-সাগ়ণ | “বল খারা ( কাষ্ঠ ঘর্ষণে ) 

উৎপন্ন ।”--রমেশচন্দ্র । £1301105 100) 0১0 5062080) ৮050৮ 00621000008 

91016 0০৫5.৮---010611961%, 5137 ১0৮080) 60১000160 2 1)0010060 

0% %10121 89108010]0. ০0 06 11৩-30৩,-2010105, কনতঃ, কাষঠদবয়ের 

বর্ষণে যে আগ্ উৎপন্ন হয়, এ পদ্রহয়ে তাহাকেই বুঝ'ইতেছে ইহাই ব্যাথ্যাকাগগণের 

শকলেরই দিদ্ধান্ত। 

1 পায়ণ,_“অগ্রিরুৎপত্তেঃ সমকালমেব স্বকণীয়ং হবি ব্বহমাদিকং সধ্রং কার্যমলবো- 
দিত্যর্থঃ 1” রমেশচন্ত্র, -*্যজ্ঞনাগ গ্রহণ করেন। শিল্তু দ্টটা ইনবাজী গনুবাদে প্রকাশ, 

(1) 4116. 95901760. 17908000 ৪1 0৩002116095 ০0 8 59৫৩১ 

014670618, (2) £116...7800 9160 091101056]6 011 1500]0),1-5 

011080)5,. এক পক্ষের অর্থ প্রকাশ, অগ্নি উৎপন্ন মাত্রই হাবরাদ গ্রাম করেন), 

এ গক্মের অর্থে গ্রক।শ,-জনুমাত্রহ আগ [জ হয়ে। 



৬৮ ধষেদ-মংহিত। | | ১ মগুল, ১৫ অনুবাক, ৯৬ পুত । 

এই তিন প্রকার অর্থ উপলক্ষে নানারূপ টাক'-টিপ্লনী দোঁথতে গাই। 
ভাষক।র কিভ্তু 'মজ্জং এধষণ।। ও আপ এহ--পদ-ভেয় উপলক্ষে 

শব্দ|র্থর অনুসরণে সাধারণ ভাবই গ্রহণ করিয়। গিয়।ছেন। বিস্তু ইংর।জী 

অনুগ।দক-দ্বয়ের একজন 'আপঃ, 'ধিষণ!” ও 'মিত্রং পদে বিভিম দেব্ত।র 

সম্বন্ধ খ্য।গন করিয়াছেন এবং অন্য জন অন্য ভাবে অনু এাণিও হইয়াছেন। 

গর্ত উভঘেই এ মন্ত্রংশেণ চাই৬ মোমর.)র মন্বন্ধ দেখিতে প|ইয়।ছেন। * 

* গ্রথমোক্ত ব্যাথ্যাকারের ( ওন্ডেনবর্থের) মত এই যে, শধযণা। পদে গ্রথমে লোয়ু- 

রল রক্ষার পাজকে বুঝাইত 7 শেষে পাধষণা দেলতার মধ্যে পরিগণিত ও সম্পুজিত হন। 

ক্রমশ: 'ধিষণা" ধনদাতআী বেবীতে এবং পরশেষে 'এাণবী দেশী মপো গণা ভ্বইয়া পড়েন। 

এ বিষয়ে ব্যাথ্যাকাল অনেক গ্রমাণ- প্রয়োগ গ্রদর্শন-পুর্বক আপনার মত প্রতিষ্ঠা চেষ্টা 

গাইযাছেন তাহার গুলষণাব কিয়দংশ নিয় উদ্ধৃত হল )- 
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তিনি দেখাইয়।ছেল। জহর মতে এখম (ধিষণা? পরে ছ্যাবাপুখবী দেবীদ্বয়কে বুঝ|ইঘ। 

থাকে। এ পদের প্রাতলাক] উপলক্ষে দ্বিভীম ইংরাজী অন্নবাদে, টীষলণী দুষ্ট হয় 
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আর আলোচনা বনুথা। গিষণ।' গ উপলক্ষে কত মত কত ভাবে বাত 

ঘা, ইছাতেই লোধগম্য হইল | | 



১ অক, ৭ প]ায, ৩ ধর্গ || যনতিতমং খুক্কং। ৬৪ 

অতঃপুর আম।দিগের ব্যাখ্য।গ এতি দৃষ্টি একর্ষণ করিতেছি 'লহন। 

্ায়মানঃ, 'সহ,স্প ত্র, “নমঃ সুনে? হলো যছে। প্রভূত পদ্রে 

প্রগোগ বেদের গিতন্ন স্থানে আমর] প্রাপ্ত হইয়াছি, এণং আহার 

সর্বত্র এ পদদ্ধয়ে যে মৎকর্মাগঞ্ভী।ত জনকে ই বুঝ|ইয়।ছে, তাহ 

গরঁঠিপন্ হইয়াছে ।* তর পর, এ প্রথম চরণের অন্যান্য পর প্রতি- 

বাক্য ও তাহার তাংগধ আামদগের ম্্া(নুণ।বিণী ব্যাখ্যাঠেই শুকাশ 

পাইয়ছে। জান যে সদাকাল সত্তুকে ধারণ কর্েয়। আ।.ছন--1ত্তের 

পোষণ করিা.তছেন, ৬াহা আর বি্লিযণ করিণ।র হা।বশ্যক কারে না। 

গ্রথম চরণে সেই ভাই প্র7।শখান। 

দ্বিতীয় চরাংণব গ্রথনাংশের 'আপঃ গে যথা পূর্ব শুদ্ধ ন্তাক নির্দেশ 

ববিতেছে। ইহাই আমাদাগর পিদ্ধাস্ত। এ বিষয় বনুব্র আ।লোচণ। 

বরিয়।ছি। 'ধিমণ। পা্দর যে লাশারণ অর্থ শদ্ন্ধ, তাহা হইতেই 

এত কর্দানাধনে গ্রচেন্টার ভাব পরিগ্রহণ করি। মিত্রং পদে এখানে 

শিত্রের কা্যকে সুহাদের কাধ্যকে বুঝইতেছে মনে করা যায়। 

ভ।শুকারও এখানে গমজডূতং গ্রতিবাক্যে দেই শানই গ্রহণ কিয়ছেন। 

এই সকল বিষয় বিবেচন। করিয়াই «আপ দিলণ। চ [িহং 911 

ঝক্যাংশের ভাব গ্রহণ করি,_'যেখানে পত্ঘদ্ধ আছ, সগুকার্ধায-সম্প।দনে 

গ্রচেষ্টা আছে এবং যেখানে শত্বৃষ্বের সম্বন্ধ গাছে) মেখ।নেই ঘকল 

সজল দেখিতে পাওয়। যায়, সেখানেই শ্রেয় অধিনম্যাদিত ।' 

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশে, ্দেব'ঃ দ্রুবিণোদাং অগ্নিং ধারযন্* 

বাক্যাংশে, আগ্নিকে দৌত্যকার্ষ্যে প্রেরণের ভাব আমরা এহ৭ কণি ন। 

ফি দুতর কার্য করেন পলঘ1 যদি পিদ্ধান্ত কর। যায়) ভাছারও ভাব 

অন্যন্ূণ। পে দৌত্য »গবানের সহিত উপা॥কের মিলন-রূগ দৌঠ্য 

বল। যইতে গারে। জ্ঞ।এই ভগবানের ॥ছিত মানুনের খিলনমাধক । 

সুঙরাং সে দৃষ্টিতেও সেই একই ভাব গ্রাণ্ড হওয়। যায়। যাথ। হউক, 

মান্র এ শেষ অংশের প্রুবার মর্্ এই যে, মআিমুষের দেবঠাবগমু€ 
৬৫ পপ 

» *লহল। জায়মানঃ পদের তাৎপর্য-পারগ্রহণ-পক্ষে [নিম্নলিখিত মন্ত্রযুহের অথ ও 

স্বাব পরিগ্রহণীয়। যথা,-১ম -৪*স্ ২) ১ম- ৫৮ 7 উধা। ১ম-- ২৬১৩৭, 

ইম--৬১লু_ ৩,.৪,১৬খ) ১ম উবু -২ধ) ১ম--৬৪২ - ৪৭, ১ম--৭৪স- 81৫৭ ইত 1 



তত খাথেদ-ংহ৩।। [ ১ মগুল। ১৫ অন্ুবাক। ৯৬ সুক্ত। 

দীপ্তিদ।নাদি গুণনিবহ, পরমধনপ্রদ।ত। নদেখত।কে ধারণ করে, গে।ষণ 

করে, আকর্ষণ করে) শে পক্ষে এ মন্ত্রাংশের উপদেশ, মানুষ | 
তোমর। দেবগাবনমুহের অধিকারী হুইঝার চেষ্ট। কর, দীপ্তিদানাদি 

গনবহকে ভ্বদায় পোষণ কর, অবশ্যই জ্ঞা-ল|ভে সমর্থ হইবে এবং 

তদ্দ।র। পরম।র্-রূণ ধন তোম।র আধগত হইবে।) ( ১ম--৯৬সু--৯খ) 
অসমত | চি | স্পা 

দ্বিতীয়। ধক্। 

( গ্রথমং মগুলং। যধীলতিতমং সুত্তং । দ্বিতীয়া খক।) 

| | 

ম পূর্ধবয়া নিবিদা কবাতায়োরিমাঃ 

| | 

প্রজা অজনয়নানুনাং | 

| [ | 

বিবন্বতা চক্ষম! গ্ঠামপশ্চ দেবা আগ্নিং 

| 

ধার্য়ন্দ্রবিণোদাৎ ॥ ২॥ 

শু 

পদ-সিশ্লেমণং | 

| | ূ 
সয| পূর্বয়।। নিইবিদ]। কবাত।। আয়েঃ।: ইমাঃ। 

ূ 
প্রথইজাঃ। অজনয়ৎ। মনৃনাং। 

| | 
বিবন্থত।|। চক্ষন!| গ্যাং। অপঃ। চ। দেব? অগ্রিং। 

ধারয়ন। দ্রেবিখইদং ॥ ২॥ 

চি গু 
৭ 



মণ্ডল, ৭ আগায়, ৩ পণা।]  ষগীবতিতমং সৃত্তং | ৯১ 

মর্মম্ুগারিণী-ব্যাথ্য। | 

লং) (জ্ঞানাদবঃ) নিলিদ| কলাত| ( গুণিনিষ্টগুণাভিপাঁনলক্ষণাং গ্ৃতিং কৃর্ধবতা, 

|ধকৈ! ইতার্থঃ) 'পুর্ববয়। (নিতাকাল* ইতার্থ;) সম্পূঙ্গি তঃ কানুস্থতঃ বা ভবতি ইতি শেষঃ; 

£ এব 'গায়োঃ/ (সর্বেষাং কযুঃস্থ।শীয়াৎ ভগলতঃ) “মনূলাং' (মধুম্যাণাংহিতলাধনায় 

লি যাবৎ) “ইযাঃ প্রজা: ( দৃশ্ঠমানাঃ স্থ্টীঃ ) “খলগনয়ৎ ( উৎপাদয়ৎ ); জ্ঞানং হি স্ৃঙ্টি- 

[লং ইতি ভানঃ; লঃ এব 'বিণন্বতা” (বিশেষেণ আচ্ছাদয়তা, অঞ্জানতানাশকেন ইতযর্থঃ) 

'চক্ষপা? (আইত্মীয়েন তেক্সা, দৃষ্টিশকিদানেন ইতার্থঃ) "গ্যাং? (গ্যালোকং, শ্বর্গং) “৮? 

তগা ) 'শপঃ (শুদ্ধপব্াদিকং) গ্রাপয়তি ইতি শেষঃ) জ্ঞানং হি মোক্ষার্দিবিধায়কং-. 

ইতি ভাল? 'দেব।ঃ) ( দীপ্িদানাদিগুণনিবহাঃ, দেলভাবাঃ) দ্রবিণোদাধ (পরমধন- 

পদ/তরং ) 'আগ্িং') জানাগ্িং, তং জানদেনং) 'পারয়ন্। (ধারয়ন্তি, পোষয়স্তি)) 

দেবশাটৈঃ পহ জ্ঞানং আলিচাপতং তিষ্ঠতি ঈতি ভাবঃ | (১ম ম৬ন্থ ২৭) ॥ 
চি 

শঙ্গাগ লা । 

গেই জ্বানাদেবত।, গাণনিষ্টগুণ।ভিধ।নলক্ষণ স্তৃতিকারীর দ্বার। অর্থাৎ 

গাগকগুণ করত? নিত্যকাল সম্পুগিত অনুস্থত হয়েন ) পেই দেবঙাই 
মক্লের শায়ুস্থানী॥ ভগবন্ হইঠে মনুষ্যগাণর হিভম।ধনের নিমিত 

এই স্প্রিং মুদায়কে উৎপাপন করিয়াছেন) (ভাব এই যে জ্ঞানই 

স্্রির কারণ )) লেছ দেবতাই অভ্ঞানত।ন!শক দৃর্টিশজিদানের দার! 

টালাককে শর্গতে এব" শুদ্ধপন্পিকে প্রাপ্ত করেন (ভাব এই যে,-- 

জানই মোদির বিধানকর্তী)) দীপ্ডতিদানাদিগুণনিন্ত ( দেখত।বলকল ), 

পরমধণ গ্রদ|ভ। ভও!ন।গ্রিকে-+নেই জ্ঞানদেখতাকে, ধারণ করিয়। অ৷ছেন--" 

পোসণ করিতেছেন) (ভাব এই যে দেবভাবলযুহের সহিত জ্ঞান 

ব্বটলিত অণন্থিত গাছন|)॥ (১ম--৯৬সু-২শ) | 

সাথণ-াস্াং | 

দে।হগ্রিঃ পুর্ব্যযা প্রথমমগ্নির্দেবের ঈত্যাদিকয়! নিবিদ। কব্যত। গুণিনিষ্টগুণান্িধানলক্ষণাং 

স্তং কুবিতায়োর্মনো: মনন্ধিখোকূখেন চ থমাসঃ পোতগ্রিরনুনাং স্দ্ধিনীরিমাঃ প্রা 
পাপী আত 

সায়ণশাষ্োের বঙ্গাজুবাদ। 

'নঃ' সেই আগ্লি 'পূর্বয়া গ্রথমের ঘার। অগ্রির্দেনেদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা “নিবিদা কব্যত' 

গুণিনিষ্ঠপতণাক্চিপানলক্ষণ গুতিকানী 'আাযোঃ' মন্রব সম্বন্ধীয় উ্থের দ্বার! স্ুয়মান সেই আগ 

মন্থগণের লব্বন্দীয এই 'গুজা অন্গনয়ৎ? প্রথা উৎপন্ন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ মনু কর্তৃক ঘ্ঘত 

সস সী পাসপপীত 



বং গধেদ-সংহিত। | [১ যগুল, ১৫ অন্ধ, ১৩ সে 

তনয় | উদপাদঘৎ। মনুনা স্বতঃ সন্ মানশীঃ দর্ববাঃ এজাঃ অঙ্জনয়দিত্যর্থঃ। তথা 

বিবস্বতা বিলালননচা বিশেষেণাচ্ছাদয়ত! চক্ষপাস্থীয়েন তেজসা দ্যাং দুলোকমপশ্ান্তরিক্ষং 

চব্যপ্লোভীতি শেষঃ | অন্যৎ লমানং ॥ 

কব্যতা। কুশন্ে। অচো যন্দিতি ভাবে যৎ। কণাং কবনং গুঁতিং করোতি। তৎ 

করোভীভি শিচ। ত্দস্তাৎ কিপ.। বনলমন্বাপি লংজ্ঞাচ্ছন্দগোরিতি গিলুকূ। ততন্তুকৃ। 

ধাতুন্বরেণান্তে দত হং । আয়ে।ঃ। ইণ গতৌ । ছন্দসীণ ইতুণ, প্রত্য়ঃ॥ (১ম ৯৬ ২৭) 

চি 

ছতীয় ( ১০৫৭) খকের বিশদার্থ। 
সপ 8১৫৬ ১৫ 2স 

এই মঙ্জের শ্খ্য। উপলক্ষে গাধারণতঃ পুরাবৃত্তে? সশ্বদ্ধ প্রখ্যাত 

হইয়। থাকে । নে পক্ষে নিয়ুলিখিত কয়েকটী বাক্যাংপের ও পদের প্রতি 

দৃষ্টি আকর্ষণ কর! যায়। দৃষ্টি আকধণের উপ/্যাগী প্রথম পদ-নিবদ 

এবং প্রথম বাক্যাংশ-_পূর্ববয়। নিবিদ। কব্যয়া॥ ইহ। হইতে গাব 

আ|পিতে পারে,ব্দ-মস্ত্রই যে উপাপন।র আিভূত মন্ত্র, তাহ! নহে) 

বেদেরও পূর্ন উপামণর মন্ত্রী ঝ বাক্য ব স্তুতি ছিল; ঙাহার নাম 

গনাব্দ |) সৃষ্টির আদিভূত যে মনু, তিনি মেই নিবিদ-রূগ স্তুতি উচ্চ'রণ 

কারয়াছিলেন। এহরপ, দৃষ্টি আকর্ষণের উপযে'গী [দ্বতীম পদ__ 

'আয়োচ। এ পদ আ||॥ মনুর গ্রণঙ্গ উহ্থাপিত হইয়। থাক । যাও 

চতুদ্দিশ মনুর নামের মধ্যে আমু; নামক শনুর গাম দৃষ্ট হয় লন, কন্তু 

মতান্তরে আয়ুঃ নামেও এক মননুর গারপল্পণ। দ্েখ। যায়। তৃতীয় পদ-_- 

নুন ॥ এই পদে »াপারণ ভাবে বিভিন্ন ঘুগের মন্তুগণের প্রতি দৃষ্টি 

আক হয়। চতুর্থ পদ-_-বৎন্বত।।, এই পদ বর্তমান মন্বন্তরের মনু 
৪৮ চে চে আতা, -..স.. 

হইয়া তিনি মানলী সক প্রন্ছ। উৎপন্ন করিয়াছিলেন? এবং 'বিবস্বতা? বিবাপনবিশিষ্ট বিশেষ 

রূপে আচ্ছাদিত '5কষলা? আম তেগের দ্বারা "গ্যাং ছযুলোককে 'অপশ্চ? এবং অস্তরিক্ষকে 

ব্যাপ্ত গরেন ইত্য!দি। অন্য অংশের অর্থ পূর্বাবৎ 

কব্যতা। কু-ধাতু শব্দার্ক। 'অচে! মত ইতাদি লৃত্রে ভাবে যৎ। কথ্য 

কবনকে গতিকে করে--এই বাকো, তাহা করে এই অর্থে ণিচং তান্ত-হেতু কিপ। 

'বছলং অন্যআাপি লংজ্ঞাছন্দসোঃ) ইতাদি শ্বত্ধে ণিলোগ। তাহাতে তুক্। ধাতুদ্বরের 

দ্বারা অস্তোদতত। আয়োঃ। ইণ্ ধাতু গত্যর্থক। 'ছন্দপীপঃ ইত্]াদি স্তরে উপ, 

প্রতায় হইয়াছে । (১ম-৯৬--২৭%) ॥ 



১ মওল) ৭ অধ্যায়। ৩ বর্গ।]  ষবতিতমং দুক্তং | ৭৩ 

গ্রতি দৃষ্টি আকৃ্ঠ করে। এই্রূপে বুঝিতে পপি, পুখাণের উপাখ্যান|দির 

স/ং৩ [মল রাথিয়। এই মন্ত্র ব্যাখ্য। করিতে গেলে, পুরাবত্তে প্রতি লক্ষ্য 

আলে; মনে হয়, এই মন্দ অতাতেগ পুর্ব্বের কথ। স্মগণ করন হইয়াছে । 

মন্ত্রের ইংর।ী ও বাঙ্গাণ। যে নকল ব্যাখা গ্রচণিত আছে, তাহার 

সর্বত্রই গ্রোন্ত ভাবেরই বিকাশ দেখি। পূর্বের সন্বাণির ॥মায়ে যে 

ভ|.এ এরি উৎপন্ন করা হহত এবং যেস্ত্ ঢচ্চারিত হইত, এখনে 

ততএতি লক্ষ্য রাহ॥াছে-ইহ।ই ব্যাখ্াকারগণের গিদ্ধান্ত। মন্থর 

একটী ইংরাজী ও একটা বাঙ্গাল। অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিা.তছি। 

তাহ।তেই সে ভাব শোধগম]) ৎইবে | যখাও- 

(1) 413) 0৩ 80107 ২1৮16, 197 40015 ম1510 16 

1005 101001621৩0 00636 01)111116) 01001, ৬10) 1005 178002 

11 100. (106 1145 10190162164) 10৩ ১10 9040৩ ১41৩5, 
110৩ 205 105৬ 1১010 4১10 05 0006 ৮৩01 অথ 

(২) *তিনি আমুব পুরাতন স্ততিগর্ভ উকৃথে (তু? তইয়।) মন্ুদিগের সন্তৃতি 

সি করিয়াছিশেন। [তিনি আচ্ছাদনকারী ঠেগ দ্বারা আকাশ ও অন্তরিদ্ষ ব্যাপ্ত 

কালয়ছেন। দেলগণ পেই ধন্দ।ত। জগ্রিকে (দুতরূপে) নিয়োগ কারমাছেন।” 

এবন্প্র ৭ শ্রচালঙ অর্থ।মুহ হইতে যে ভা গ্রহণ করা যায়, উপারে 

তাহার আভাম দিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের মন্মান্মারণী ঝাখ্য।য় ও 

ণঙ্গনুবাদে আমরা যে শান গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লৌষণ ৎর| 

যাইতেছে । আমাদিগের ব্যাখ্য-পক্ষে এক মাজ 'পূর্বয়। পদের মন্মীনু- 

ধারন করিলেই মন্তরর্থ বিশদ হহয়া আসিবে । “পুর্ব? শব্দ-বিশিষ্ট পদের 

না পুর্বেবও খামর। বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত কারয়া আনয়াছি। এ পর্দে 

'নত)কাল' অথেই মঙ্গত দেখ যায়। কল অনন্ত। তাহ।র দিও 

নাই, শেষও নাই | স্ৃঙরাং যে কালেই ধাণ মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, 

তিনিই বলিতে পারেন-পূর্ধ্বে। তাহাতে নিঙ্যত্বেরহ তা আগা 

থাকে। 'নিবিদ| কব্যতা? পদদয়ে ভষ্োের মায়মুপরণে সাধু উপগকের 

গ্রতি লক্ষ্য আসে। নিত? শব নিরুন্তে বাউন।মের মধ্যে পঠিত হয়। 
তদনুলারে বেদথাণীই এ প্র গ্যোোতক। তাহাতে ধনাবর। কব্যতা, 

পদদয়ে বেদধাণী উচ্চারণকারী অর্থ, বেদানুলরী মাধ অই (সিদ্ধ হয়| 

ভাব এই যে, পাধুগণ কর্তৃক-_বেদামৃণ।রী কর্তৃক জঞান-দেবতা নিত্যকাল 

গম্পুজিত ও অনুস্থত হইয়। ম|(নিতেছেন। মন্মী এই যে, মাধুগণ নিত্যক!ণ 

খ--১০ 



বঃ গাশ্থেদ-মংহিত। ৰ [১ মগ্ডুগ, ১৫ অগ্গুবাক, ৯৬ পক! 

ভ্ধনের অনুগারী আছেন। এক্ষোত্র কালাকালের সম্বদ্ধ-স্বীক।য়ের 

কোনই প্রয়োঙ্গজন দেখা ঘায় না। 

ব্যখা।-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমর। চারি অংশে বিস্তক্ত করিয়াছি। 

তাহাতে প্রথম অংশে "লঃ নিবিধ। কব্যত। পূর্ববয়” এই চারি গদের সাহত 

*লম্পুজিউঃ ঘা অন্ততঃ ভবঝতি? ইত্য।দি বাঝ্য সংঘেজনা করিতে হুইয়াছে। 

এ অংশের ভাব ঈীড়াইয।ছে,বথার। নিবিৎ, হীঞথার। বেদ মন্ত্রেই স্তুতি 

পরায়ণ, সেই “বিজ কব্য & অর্থ।ৎ তাহদিগের দ্বারা জান সদ| শম্পুজিত 

হয়েন ;_তী।হারা স্বতঃই জ্ঞানের অনুলাণী খাকেন। 

দ্বিতীয় অংশের 'আ|য়োঠ জে আমর! অমুধ্োর গ।দিভূত কোনও পুরুষ- 

বিশেষের মঠিত অর্থাং যহধি 'মমুর। পঠিত গশ্ধদ্ধ লক্ষ্য করি নাই। 

'যাঁন আযুঃ-স্বূপ, যান প্রাণ-ম্বরূপ, আমর। মনে করি, এ গে তাহারই 

প্রতি লক্ষ্য আছে। পরন্থ, ও পাদ ষষ্ঠী বিচন্তি স্বীকার ন| করিয়া, 

& পদটী যে পঞ্চম্ন্ত, ভাগই আমর! গির্দেশ করি। আর) গেই 

দৃষ্টিতেই এ পদের প্রাতবা-ক্য আমর। "গর্বেষষা' আ'যুস্থ।নীঘাৎ ভগবত?” 

পণ।যাল গ্রহণ কণিয়াছি। মাক্জণ অন্তর্গত 'সনুশাং পদেও আমর! 

আমু মহধিগণের সন্বদ্ধ দোখ না; এ পদে 'মনুষ্যগণের ছিত-সাধনের জন? 

অর্থেহ তামর। পঙ্গতি অনুভব করি। “ইমা; প্রজা পদদ্বয়ে দৃশ্যমান 

্রন্কৃতি-পুঞ্জকে লক্ষ কার। এহরূপে আয়: মনুনাং ইম।; প্রজা; 

অজনয়ংত ঝক্যাংশের মর্মার্থ দীড়াহয়াছে,_জ্ঞাণদেখতাই নকলের 

আমুঃস্থানীয় ভগবান্ হইতে ননুত্যগণের হতগাধনের জগ্য প্রকৃতিপুধ্নীকে 

উৎপম ঝরয়াছেন । 

এখনে ভ্বিধ গ্রন্ন উত্ব পিত হইতে পারে) তিন্টী বিষয় ভ।বিবার ও 

বুঝধ|র আছে। জ্ঞনদেবত। বাজান কি প্রকাণে প্রজ। সষ্টি করিবেন? 

আর, তগবান্ হইতে যাহ! উৎপন্ন, তাহাতেই ঝ| জ্ঞানের কার্যযক|রিত। 

কি একারে দন্তবপর1 জপিচ, মনুষ্বের [হতগাধনে যে প্ররৃতিপু্জের 

সৃষ্টি, তাহ।ই ব। কি প্রকারে শ্বীকার করি? গ্রশ্ন বড়ই গুরুতর। এ 

সকল প্রশ্নের উত্তর অল্প ঞথায় ব্যক্ত ক সম্তবপর নছে। তবে 

সুলঙ; এই মাত্র থল,_(১) কর্ম সৃষ্টির মূল, (২) জ্ঞানে সৃষ্টি 

উদ্ত(পিত, (০) অআল্চাই সৃষ্টি-রূপে বিদ্তম।ম। এই তিনটী [ব্যয় 



১ জন, ৭ পথ] ৩ ধ্গ [1 যঞ্ধধতিতমং সুক্তং। ৭৫ 

বোধগম্য হইলে, আপনিই প্রাস্মর সম।ধান হইয়। আ|দবে। অনুজ এই 

ব্ষয়ের শিশ্তুত আলোচন। দেখিতে পাইবেন। এখানে মঞ্জরের অর্থ 

নিক্ষ।শন উপলক্ষে একাদেশ-মত্র গ্রদর্শন করিল।ম। 

মান্ত্রর তৃতীয় অংশের এঁববন্বত।” পদে কতকট। ভাষ্েরই অনুনরণে 
'অজ্ঞানত। নাখকেন। এ্রতিবক্য গ্রথণ করিয়।ছি। জনই যে অজ্ঞানতা- 

নাশকারী দিব্য-দৃষ্টি গ্রণান করিয়া স্বর্গকে এবং শত্তবন্গাবকে অধিগত 
করেন, তাহ। স্বতঃই বোধগম্য হয়। গ্ভাংত ও “অপং' পদদয়ের সর্দানু- 

ধ।বণেই এই তান অপিগত হইবে। মনের শেষ চরণের মর্ম শ্রথম। 

খকেই ব্য হইয়াছে ॥ (১ম--৯৬সু__২খ) ॥ 

ভৃতীয়। গকৃ। 
(প্রথমং মগ্ুলং | ষণীণতিতমং সক্তং | তৃতীয়া খক্।) 

তমাড়ত প্রথমং যক্জমাধং বিশ 

| 

আরারাইতসৃগ্তীনানং 

উর্জ ত্র ভরতং দান ₹ দেব! 

অগ্নিং ধারয়ন্দরবিখোদাং ॥ ৩॥ 

পদ-(বিশ্লেষণং। 

তং। ঈড়ত। প্রথমং। বাধ নি 

| | 
আগীঃ। আইভুতং। ধগ্টলানং | 

উর্জঃ। পুত্র । ভরঙতং। স্বপ্রহণানং। দেবাঃ। 

আগ্রং। ধাণয়ন্। বিণ: ইং ॥৩॥ 

গু ক 



৭৬ গাম লংতিত। | [১ মওল, ১৫ অন্ুনাকা ৯৩ গতি। 

মর্শানুস।বিণী- লাগা | 

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যু 'বিশঃ আলী ( সর্বথ] পিচঞ্চলা)) বিশ্ববা।পকাৎ জানদেবাত 

ভগলঠঃ বা লিপথগামিষ্ঠ: ইতার্থঃ)7 অতঃ যদি শ্রেয়াংলি অভিনযস্তি তার 'মজ্ঞসাধং' 

(নংকর্সম্পাদকং) “আহুতং' (আহ্বানার্ং, পর্ব! অস্থসরণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'খলীপানং' 

(স্রোতৈঃ প্রসাপ্যমানত সর্বগ| স্তবশীয়ং ইত্যর্ঘঃ)) 'উর্জঃ পু? ( লংকর্মীণঃ সমুতপননং) 

'ভরভং? (ভর্ভারং। লত্তালগোষকং ইত্যর্থঃ) শ্যগ্রদানং (অনিচ্ছেদেন পনদ(তবং ) তং 

(জ্ঞানদেলং) 'প্রথমং' (আাদৌ, একাস্তেন ইতার্থঃ) 'ঈড়ত' (পুঙ্জয়ত, আন্সরত ); 

অন্মাকং চঞ্চলং চিত্ত একান্তেন মাম্বসারিগং ভবতু, তৎকন্মণ্যেব অপ্মাকং শ্রেয়াংশ 

বিছ্ন্তে -হতি ভাবঃ7 'দেশাঃ ( দীপগুদানাদগুণাণপহা:, দেলভাবাঃ) 'ালণদাং, ( পরমধন- 

গাদাত রং )'অয়িং । জানদেণং) পাবনা (পায়নি, পোষযন্তি); দেনতাসৈ সহ জ্ঞানং 

আণ5 গং ঠিষ্ঠতি_ হাত ভাত) (টম ৬ ৩ )| 

রঙ 

১০ 

পঙগন্বগান। 

ছে আসাদ চিন্তবুতিগযূহ ! তে মর পর্ববগ শিচর্চল শর্থাৎ পিএব্যাপক 

জ্কানদেনতা। হইতে চাদ।ই [বধপথগামী আছ); অতঃথর (যাদ শ্রেয়ং- 

সমুহের শিল।ষ কর) ১তকর্মএস্পাদক, র্ব্থ। গনুলদণীয়। নর্ধ্বথ। 

স্তবনীয়, সৎকর্ধা হতে শমুৎ়, পস্ভ/ব-গোসক, আবিচ্ছোদে ধণপ্রদাত।, 

সেই জ্ঞানাদেলতাকে এক্াত্তে পুঞ। কর-_তীহার ভামুঘরণ কর; (ভাব এই 

যে_-গমাণিগের চঞ্চল চ্ত্রি এক জ্ঞানানুমারী হউক; দেই কর্মেই 

তা।ম[দিগের শ্রেয়ংশমুহখ বিদ্কামান আছ )) দীপ্তিণানাদি গুণনিবত 

( দেনশ্তাবসকল ) পরমধন প্রদাতা জ্ঞানদেবত|কে ধারথ করিয়। আছে" 

পোষণ করিতেন; (ভার এই যেত দেলভাবগমুহের মহিত জ্ঞান 

জব্চলিভ আপাস্থৃঠ থাকণ।)॥ ( ম-ন৬সু-৩প )॥ 

সাশণ-্জামাং | 

হে বিশ: সর্সে মন্্রযাঃ। আরীরগিং শ্ব(মন। গচ্ছস্তেো যুযং তমগ্রিমীড়ূত। 

ধর । কীদৃশং. প্রথমং। পর্বেধু দেলেষু যুখাং। যজগাধং। যন দরশপম|সানেঃ 

টিরিিটিরিিটিততিরিনাতিরলে রি টিরিিএিতিনি রি টি রিি 

সামণ-11য্যপ' পঙগাজপান। | 

হবে লিশং সকল য্ষ্তগণ। 'আরীঃ' শ্ব্মমী আগ্রির নিকট গমনকারী তোমনী 

(তা গেত অগ্রিকে 'ঈীঢতী পপ সণ) সাদশ ( আগ্রিকে )? 'প্রথমং? লকল দ্েবগণের 

মাধ মুখ্য, 'যজসাপংণ যার দর্শুণযাপদির লাগ নিশ্পাদক) 'আহতং হবিঃসমুহের 



১ জট, ৭ পায়, ও লর্গ।]  মর্ীনতিতমং সুক্তং | ণ্ধ 

লাঁধকং নিষ্পাদকং। আহতং। হবির্ভিজতপ্পিতং। পঞ্জপানং | স্বোতৈঃ প্রীসাধ্যমানং | 

উর্জোহয়ন্ত পুত্রং। ভূক্তেনাম্নেন জাঠরাগেববরদদনাদগ্রেরমপুজত্ং। ভর্তারং । তলিষ 

ভর্ভতারং। অদ্বা গ্রাগরপেণ সর্বাসাং গ্রঞ্জানাং ভর্ত।রং। আযতে চ। স্বদেহ ল এস প্রাণো 

ভূ এজ। বিষন্তি তন্মাদেষ ভরত ইভি। স্থপ্রদানূং | লর্পণশীল্গদানযুক্ং । আবিচ্ছেদেন 

ধনা(ন প্রগচ্ছস্তমিত্যর্থঃ । দেনা ইত্যাদি গতং॥ 

ঈড়ত। ঈড় গ্বতৌ। লোটি ব্যত্যয়েন পরশ্মৈপদং। বছুল ছন্দসীতি লুগভাবঃ। 

যজ্তসাণং । যজ্ঞং লাপয়তীতি যজ্ঞসাৎ। সাধমতেঃ ক্কিপ। ণেরনিটাতি গিলোপ:। 

আনী। থ গতৌ। স্থচন্থজীতাদিনা। পা ৩।১২১১। যঙ। যঙোচি চেতি চ 

শান্দন বছ্লগ্রহণাং নৈষিত্বকো লুক্। প্রতায়লক্ষণেন দ্ির্ভবঃ। উরদস্বহলাদি- 

শেখৌ। কুগ্রকৌ চ নুক্কীতি রুক। যহুগন্তাদৌগাদিকঃ। (কিগ্রত্যয়ঃ। খগাদেশে 

দোবীতি রেফলোপঃ। ঢলোপে পূর্বন্তেতি দাহ: । কুপিকারাদক্তিন ইতি ভীষ.। 

ভগ না৷ ছন্দসীতি পূর্বসপর্ণ দীর্ঘনধং। ব্যত্যায়নাদ্যদাতত্ং। পর্থীগনং। ধঞ্জতিঃ 

প্রসাপনকর্খু(। খজিবপিমদিসহিত্যঃ কিছ্বিতি কর্ণণাসানচ,। ভরতং। তৃঞ, ভরণে। 

তৃমৃদৃশী ত্যাদিনাতচ, | শ্যপ্রদান্বং। স্থপল্ গতৌ। ক্ফায়িতধ্ীত্াযাদিনা বক । স্যপ্রে! 

দানুর্দানং মন্ত। বছত্রীহো পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম-৭৬স_ ৩) ॥ 

ঞ 
গু ৬ 

ঘাব। তর্পিত, 'ঞ্জপানং' স্তোরপমুহের দ্বারা গ্রসাপমান, 'উঞ্জট অস্নের পুজং জাঠরাগ্রি 

বর্দনের অন্ত গগ্রির পুক্রত্। 'ভরতং? হবির ভর্তা অথব গ্রাণরূপে কল প্রজা; 

সমুহের ভরণকারী) এ বিষয়ে শ্রুতি আছে শ্বদেহ ঝ| এং গ্রণো। ভৃতা গর 

বিভস্তি তণ্মাদেষ ভরত ইতি) স্থপ্রদ্ানং লর্পণশীলদানধুজ অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ধনসমুহ 

এরদানকারী। “দেনা ইভাদি অংশ পূর্বের ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 

ঈড়ত। উঁড় ধাতু স্বতার্থক। লোটের ব্ত)য়ের দ্বারা পরট্ৈপদ। 'বছুলং ছদ্দসি' 

ইতাদি সুক্সে শপের পোপের অভাব । যজ্ঞসাগং। যক্তকে দাধন করে-এই অর্ধে 

যজ্ঞসাৎ পদ হুয়। 'সাধয়তি'তে কিপ্। 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সুত্রে পি-লোগ। আনিঃ। 

ধ-ধাতু গত্যথক । 'শ্থচিশৃত্রীত্যাদ্িন। হৃত্জে ( পাং ৩১২১১) যঙ-প্রত।য়। 'ঘডোচ চ' 

ইতয।দ সুত্রে চ-শবেব দ্বারা বল গ্রহ্ণহেতু ৈমাতক লোপ। প্রতায়গক্ষণের 

জার] তির্ভাব। 'উরদন্ত ও হুলাতি-শেষ। 'কিগ্রিকৌ চ লুকি' ইত্যাদি স্থত্রে রুক। বঙথ 

লুগত্ত-হেতু ওধাদিক কি-গ্রত্যয়। “্যণাদেশ রোঃ' ইত্যাদি হত্রে রেফের লোগ। 

ঢ,লোগে পূর্ব্ত' ইত্যারি সুত্রে দীর্ঘন। 'কৃদিকারাদক্তিন+ ইত্যাদি [নিয়মে ডীস্। 

জনে "বা ছনসি' ইত্যাদি সুত্রে পূর্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। ব্যত্যয়ের দ্বারা আছাদ।ভত। 

খ্ীদানং। 'ঞঞ্জতিঃ পৰে গ্রসাখন-কর্মা বুঝায়। 'খজিবশিমন্নিপাহত) কিৎ ইত্যাদি সত, 

কম্মাণ ঝাচে) পানচ্। ভরতং | ভূঞ, পাতু ভরগার্থক। 'ভ্যুদবশি' ইত্যাদি শের প৬৮১। 

হরদগং |. স্থগ্ূ ধাতু গতার্থক ? স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি হজের হারা রক্। স্থপ্রো দাহুং 

দবনং য্ঠ-এই বাকো বহ্ত্রীহ-মমাসে পুর্বপদে প্রকৃতিম্বর্ধ ॥ ( ১ম-৯৬--৩খ) ॥ 



গ ধাখেদ-মংহিত। | [ ১ ধগুল, ১৫ অদ্ধুবাক) ৯৬ নুক্ত। 

তৃতীয় ( ১০৫৮ ) ঝকের বিশদার্থ। 
_--7728 ঙ $: 

এই খ.কর মধো সর্ববণেক্ষ। সমস্থা-মুলক বাক্যাংশ-_বিশঃ আরীঃ + 

সুতরাং এ পদদ্য়ের অথ-উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নান। প্রকার 

বিচার-বিতর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার এর্বশঠ পদ্দকে সাহ্বাধনের 

বন্ধ ঝচনের পদ-মধ্য গণ্য করিয়াছেন। গুদনুসরে এ পদের অর্থ 

াড়াই়াছে, হে মনুষ্যগণ 1 তাহার মতে 'আরী পাদ 'গ্রভু আগর 

আভমু'খ গমনশীণ এথ হয় । তদনুগারে বিশঃ আবা১, পদ্য হইতে 

ভাব দীড়াইয়াছে_-“হে মনুষ্যগণ ! অগ্নির অভিমুখে গমনশীল হইয়। 
ভাম্বের অনুগারী অনুবাদ সমুহ এ নর্থেরই পোষ হইয়। অছে। 

ভাষ্য[নুগরী একটী বঙ্গানুবাদ এইকপ প্রচলিত আাছে। যথা). 
“হে যনুমূগণ ! স্বামী । অগ্নির) নিকট যাইয়া লকলে স্তাহাব গতি কর। 

(তিনি দেবগণের ) মণ মুখ্য যজ্জের সাধনকর্তা। ( হব থর1) আহত এবং স্তোত্র 

ঘার। তুষ্ট হয়েন; তিনি অল্পের পুর প্রজাদিগের ভরণকারী এবং দানশীল। 

দেবগণ সেই ধনদাত| অগ্রকে দুতরূপে পিযুক্ত করিয়াছেন ।” 

কিস গাশ্চাতা-পণ্ডিতগণের অমুধ!দে আর এক প্রকার ভাব দেখিতে 

পাই । তাহারা 'আরীঃ পর্দে প্রাচীন আয্য-গাতির সম্বন্ধ খাপন 

করিয়। গিয়াছেন | তদ্দনুখারে, কাহারও বা মাত, “বিশঃ আরী+ ছুইটী 

পদই এক যোগে গান্বোপনের ধছুবছনের পদ) কাহারও বা মুত, এ টা 

পদ গ্রথমার খনুণচনে প্রযু্ত হইয়াছে ৷ * এইরূপ 'ভরঙং পা-সন্বন্বেও 

০০553 

* [্রফথস সাহেব প্রথমোক্ত মতের পোষক। তিনি মন্ত্রের প্রথম চরণটির 

অনুপাদ এইরূপ করিয়া গিয়াছেশ,।_ | 

£[2102156 10117) 06 ঠাটছা। 10185 0161 0৬1100])6] 01 98001006 

200160 970 661 (01117, 8০০, 

কিন্তু ঈ প্রথম চরণই ওক্ডেনবর্গের অনুবাদে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে,_ 
4 [116 421) 01255 105.201660 11177 25006 [9 06100106০01 

540110099 25 1606151706 005, 25 501%1115 101%910) 8০০, 

যাঙ্তা হণ্টক, 'আরাঃ, পদ যে আবর্ধাগণর লত্বন্ধে প্রযুক্ত, ইহাই তাহারা সিদ্ধান্ত 

করয়া গিয়াছেন। 



১ জষ্টক, ৭ পদ্যায়। ও বর্গ।] যধবতিতমং সুক্তং। ৭৯ 

মতান্তর দেখ। যায়। অগ্নি ভারতের লহিত সম্বন্ব-বিশিমী বলিয়। ভরত 

নামে অভিছিত হয়েন, ইহ।ও আবার কাহারও কাহারও মিদ্ধান্ত। * 

(কন্ত তদ্দারা যে কি ভাব প্রকাশ পায়, তাহা বুঝবাণ উপায় নাই। 

টীক।কারদের মত্কি এই) হা।বতবানীহ প্রথমে অগ্নির ব্যবহারের ন্ষিয় 

আ।বিক্কার করেন? আথব। জ্ভ।নের তি প্রথা.ম ৬।র৩ বাই হইয়াছিল--. 

উ/হাদিগের ব্যখ্য। হইতে ইতাই আমর! গিদ্ধান্ত করিণ? 

য/হ। হউ?+, গমর। বল, মন্রটী মনুষ্যগণা.ক বা হার্্যজাতিকে সান্বধন 

কারয়। উচ্চারিত হয় নাই; মঞ্ধটী শাত্াদ্বাপন মুলক । প্র।্থনাকাণী 

»।ধক এই মন্ত্রে আপনার চিত্তরন্তপধুছকে আহ্ব।ণ কগিয়। জ্ঞানানুখ।রী 

হইবার দগ্য উদ্দদ্ধ করাতেছেন। ভাব পর, “বিশং অ।বীঃ, পদদ্বয়ের ভাব 

আমর] 'শর্ববথ। বচঞ্চল+ বলিঞ। নির্দেশ করি। আমাদি,গর চিন্তবাতণমুহ 

যে গর্্বথ। বিচঞ্চল, এ পদে তাহা বল! হইয়াছে । সে পক্ষে বিশ 

গুদটাকে প্রথমার পভুবচণান্ত মনে না করিয়। আমর! পঞ্চমীর একব্চনের 

পদ বলিয়। মনে করি। তাহাতে অর্থ হয়--/বিশ বিশ হইতে 'আরীঃ 

গিশীল বিশ-শান্দণ এক আর্থ ঝাপক | জঞান-রূপে ভগবান যে বিশ্ব 

টা বদ্ম।ণ রহিয়।ছেন) এখানে বিশ-শকের তাহ।ছি তাৎপর্য) । 

তাহ হইল, তাছ। হইতে যাহ] 'খারী£ গমনলীল চঞ্চল, 'বিপঃ আরীঃ 

[পদদা: তাহাই স্োঙন|। করিংতাছে। তদান্থ এখাণকার ত।ংপর্য্য এই 

যে, যন বিশ বাপিয়। বিদ্যমান রহ্য।ছেন, তাহাকে বিস্বৃত হইয়। 
আম|দিগের তত স্বওঃই শন্যপথে প্রদাবিত হইয়৷ থাকে। মেই চিত্তাক 

কেন্দ্রীডূত-লক্ষ্য-বিশিন্ট করার জগ্ভই এখানে লাধকের মন্কল্প ব৷ আকাওক। 

প্রকাশ পাইয়।ছু। 

অগ্ন্থ অংশের অর্থ আমাদিগেন মর্মানূলারিণী ব্াখ্য।হেই প্রকাশ 

|ইয়ছে। জ্ঞান-পক্ষে সেই বিশেষণগুলি যে যথ। প্রযুজ্ঞ, তাহা আর 

[ঝাইবার আবশ্যক করে নাই। তিরতং প্রভৃতি পদে আমরা ভ।য্োেরই 

* এ লব্বন্ধে ওন্ডেনবর্গের টিগ্লনী; যথা, _ 44911 56610510106 08%1160 

3,218 25 10101781708 100 076 [960016 ০01 1317185. (0110, 17, 09, 

1300018) 56176 1,191) 56110101776) 56116 (03910610106. 11016 

9১09] 40715 49310718060 7১131121318. 



৮৩ ধর্েদ-সংহিত। | | ১ মন্ডল, ১৫ অগুদ!ক, ৯৬ শুক 

অনুদরণ করিযছি। উর্জজঃ পুত্রং দম্বদ্ধে আমাদিগের যাথ। ব্ডণ্য। 

এই সুক্তের গ্রথম মন্ত্রের “মহলা জায়মনঠ” গদদদয়ের মণ্মানুধাবনই তাহ। 

বোধগম্য হইবে। পেন অগনিত বাক্যাংশের ব্যাখ্যা এই সুকের 

গ্রথম পকেই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম-৯৬সু-৩খ )॥ 

০০ টু 

চতুর্থী কৃ। 

( প্রথমং মণ্ডলং | যমবতিভমং শুত্তং।॥ চতুথী কৃ) 

ূ ূ 702 

ম মাতরিশ্বা পুরুবারপু্িবিবদযাতুং 

| 
তনয়ায় স্বারবিবৎ। 

| | 

বিখাং গোপা জনিত! রোগন্যোর্দেবা 

| 
অগ্নিং ধারয়ন্্রবিণোদীং ॥ ৫॥ 

পদ-বিশ্লেষণং | 

| | 

সঃ। আওরিখ। পুরুবারইপুষ্টিঃ। বিদং। গাতৃং। 

। 

তনয়ায়। খ্রঃইবিৎি। 

| 
বিশ | গোপা2| জনিত । রোপন! । দেব; 

অগ্রিং। ধারয়ন। দ্রেবিণইদ।ং॥ ৪ ॥ 



১ মণ্ডল) ৭ ধ্যায়। ৩ দর্গ |]: ষীবতিতমং সৃক্তং। ৮৯ 

৫ মর্দনুলাবিণী-ব্যাখা || 

'পুরুবারপুঠিঃ' (সর্ব্ৈঃ বরণীয়াং পুণ্তিং প্রদাতা, লর্্বগা শীবদ্ধিলাপকঃ ইত্যর্থঃ) 

শর্বিবিৎ' (স্ব্গন্ত লম্তয়তা গ্রাপয়ত।) গবশাং গোপা" (সর্বেষাং লোকানাং রক্ষকঃ) 

'রোদস্যোঃ জনিতা? (গ্যাবাপৃথিব্যোঃ উৎপাদ্দয়িতা, কল্মানুসারেণ প্রাণিত্যঃ ছালোক- 

ভূলোক-বিধায়কঃ ইতি ভাব) 'লঃ, (প্রধ্যাতঃ, লোকহতলাধকঃ) 'মাতবিশ্বা 

( পর্বজ্ঞানধারঃ, আদিজ্জামং ইত্যর্ঘঃ) “তনয়ায় (অশ্মৈ পুত্রায়। মহ্ং বংশপরম্পরায়ৈ 

ইত্যর্থঃ) 'গাতৃং ( গমনমার্গং, লতকর্মণঃ গন্থানং ইত্যর্থঃ) 'বিদৎ' (লল্তয়তু, প্রদর্শগতু 

ইত্যর্থঃ) ; জু।নদেবন্ত কৃপয়। অহং সংপথি লৎক্মাণ নিয়োজিত তবেম-_ইতি ভাবঃ) 

'দেবাঃ) (দীপ্ডিদানাদিগুণাঃ। দ্রেবভাবাঃ ) পদ্রবিণোদাং (পরমপনপ্রদাতরং) 'আগ্িং 

(জ্ঞানাগিং, জ্ঞানদেবং ) 'পারয়ন' ( পারয়স্ি পোধয়ন্তি); দেবভানপ্রভাবেণ হাদি জ্ঞানং 

লর্বতে।ভাবেন অবিচলিতং তিষ্ঠতি_ইতি তাতপর্যযার্ঃ। (১ম ৯৬_৪ধা)॥ 
* ১, | 

বঙ্গানুবাদ । 

সকলের বরণীয় পৃষ্টি-প্রদাত। অর্থাত সর্ববথ! শ্রীরদ্ধি-লাধক, স্বর্গের 
গ্রাপয়িতা, ঘকল লোকের রক্ষক, গ্যাবাপৃথিবীর উৎপাদয়িত৷ অর্থাৎ 

কর্ধা।মুলারে প্র।ণিগণের জদ্য ছ্যুলোকের ও ভূলোকের বিধায়ক, প্রখ্যাত 

লোকছিঙস।ধক, সেই সকল জ্ঞানের আধার ( আদি-ভত।ন), এই তনয়কে 

অর্থাৎ আমাকে বংশপরম্পগ|য় গনন-ম্গ অর্থাৎ মৎকার্মের পথ প্রাপ্ত 

করুন-_দেখ।ইয়। দিউন) (ভাব এই ঘে,জ্ঞানদেবত।র কৃপায় আমি 

ঘেণ পংপথে সংকর্মে নিয়োজিত থাকি); দীপ্তিদানাদিগুণ-সমূহ 

(দেবভাবলকল ) পরমধন-প্রদ[ত। জঞানাগ্রিকে (৬ঃনদেখতাকে ) ধারণ 

করিয়। আছেন--পোষণ করিয়। খকেন;) (তাতগর্ধ/র্থ এই যে, 

দেবাবপমুহের গুভাবে জগদেণত। সর্ববাতি।ত।বে হৃদয়ে অবিচলিত 

অবন্থতি করেন। )॥ ( ১ম-৯৬মৃ--১ধ) ॥ 

লায়ণ-ভা্যুং | 

লোহংমিস্তনয়ায়*খশ্দীয়ায় প্রায় গাতুমন্ুষ্ঠ।নমার্গং বিদুৎ । লম্তয়তূ। কীদবশঃ ্  

মাতরিশ্ব।। মাতরি লর্বন্ত জগতে নির্্মাতর্যস্তবিক্ষে শ্বলন বর্ভমানঃ। পুরুবারপুণ্টি: | 
শুরারাররারারারারাররররারররারারারগারাচাহারারাাররাহারররর

রারররারাররাররারারারররচউাররগরারবরারারাার চারা
র 

লায়ণভ।খের বঙগনুবাদ । 

১) লেই অগ্নি 'তনয়ায়। আমাদিগের পুত্রের জন্য “গাতুং' অনুষ্টান-মার্গকে বিদুৎ 

লা ক্ষরাইয়! দিউন। কীদৃশ (অগ্ি)1 'মাতরিশা' মাতাতে লক্লের নির্মাত। 

খক--১১ 



৮২ গাষেদ সংছিত। | [১ মণল, ১৫ অনুপাক, ৯৬ ু্ত। 

পুতি: বিবার! বধ্ধীগ। পুষ্টিণতিবৃদর্যত ল তগোক্; | গ্বর্ধিৎ ছঃ সব যাগুহারেশ 

ল্ভরিতা। নিশাং পর্দাপাং এরজানাং গেপা গোপা়িতা রক্ষিতা । রোদস্ছোদর্যাবা- 

পৃথিব্যোর্জন্তা জনয়িতোৎপাদয়িতা। দেবা ইত্যাদি গতং | 

মাতরি্বা। শ্বমক্ষাননত্যাদো মাতৃশকোগপনাৎ স্ব প্রাণন ইতান্মাৎ কনিম্-গ্রত্যয়াস্তেো 

নিপাতাতে। বিদং। বিদ্ধ লাতে। অন্থাদস্তরাবতণ্যর্থাচ্ছাগলো লুঙ। লৃদিতাৎ 

চেএঙাদেশ।।  পাদাদিহাখাতাভাব: | জনিতা। জনিত! মন্্রে। পাত ৬৪৫৩ । 

ইতি তৃচি ণিলোপো নিপাতাতে ॥ (১ম ৯৬ ৪৭)। 

চতুর্থ (১০৫১) খকের বিশদার্থ। 
রিনার 

এই মনের সন্ত “তনয়ং পদ উপলক্ষে মানের অর্থ সম্পূর্ণ ভিমন- 

ভবের গ্যোতক হহ্য। টড়াইয়।ছে। তার পর 'বদৎ, ক্রিয়ার প্রতবাব্য 

উপলক্ষেও মান্ধ ভবাস্তণ উপস্থিত হয়ছে । এইরূপ “মাতরিশ্ব। পদ 

উপলক্ষও ব্যাখ্যাকারগণের মাধ মঙাস্তর দোখতে পহ। এ তিন্টী 

পদের গর্থ বাভন্নতা উপলক্ষে মন্ত্রটী কোন্ দৃষ্টিতে কিরূপ তানের 
প্রকাশক হইয়াছে, তাহ।র প্রদর্শন জণ্ঠ নিয়ে ছুই প্রকারের ছুইটী ( একটা 

বাঙ্গাল! ও একটা ইংর।জী ) গ্রচলত ব্যাখ।। উদ্ধৃত করিতেছি । যথা). 

(১) "দেই অস্তরীক্ষপ্থ আগ অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বগা্দাতা। 

লকল লোকের রক্ষক, এবং গ্াবা-পুথিবীব উৎপাদক; অগ্নি আমার তনয়কে 

গমনের পথ দেখাইয়া দিন।” ইত্যাদি। 

(2) “110, 11012115210) 01610 01100810101 [005- 

0০70) 1195 00070 7 0801 000 0115 0 0050110£, 106 10 1023 
(0010 076 901) (070 51601101001 106 01217591106 06৪৩0161 01 

(00 (0 010১.) 
ররর 

অন্তরিক্ষে "বসন বর্তমান 'পুরুবারপুষ্টিঃ, পুকুগণের বহুগণের বার বরণীয় পুষ্টির 

শঙিবুদ্ধ যাহার তথাকথিত তিনি 'লর্ববিৎ। স্থায়ের স্বর্গের যাগঘারের দ্বারা হগ্ভায়িতা 

'বশাং লকল প্রজালমুহের গোপা গোপায়িতা রক্ষিতা 'রোদন্তোচ গ্যাবাপৃথিবীর 

জনিত! উৎপাদগ্ধিতা। 'দেবাঃ, ইত্যাদি অংশ পূর্বে ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 

মাতরিখা। শ্বরুক্ষনা উত্যাদিতে মাতৃ-শব উপপদ-চেতু গল ধাতু গ্রাণন অর্থ- 

নিবন্ধন কনিন-প্রতায়ান্ত নিপাতননিদ্ধ। ' বিদৎ। বিদ্দূ ধাতু লাভার্থক। উহাতে 

অ্তর্ভ(বত ণার্থ হেতু ছান্দমে লুঙ। লৃদহ-হেতু চে আদেশ। পাদাদি-হেতু 

“ঘাতের অতান। জরনিতা! 'জনিতা মন্ত্রে ইত্যাদি সে (গা* ৬৪৫৩) তৃে 

ধংলোপ নিপাতনে লিদ্ধ। (১ম- ৯৬ -৪ধ)| 



১ অষ্রক, ৭ অধ্যায়, ও ব্গ।] যধীনতিতমং সুক্তং | ৮৩. 

উদ্ধৃত বঙ্গানুখদটী অনেক।ংশে ভাম্তেরই অনুল|রী। উহ।তে 

এরথন1গ ভ|ব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটী,ত ( সংশয়ের 

চিহ্ন গছ) মাতগিশ্ব। েন তাহার সগ্ত/ন-পন্ততির জন্য পথ দেখিতে 

পাইম।ছেন-এইরূপ ভান পরিব্য | তার পর মন্ত্রে আছে “্বর্বিৎ বিশাং 
গেপ12/ ৷ ইংগাজী ব্যাখ্যায় তাহা হইতে পূর্ধ্যকে ঘেই দলের “মেষ- 
পালক" বলিয়! নির্দেশ করা হুটয়াছে। এদিকে 'জনিতা নোদন্টে।ঃ 

পদদ্ব/ উপলক্ষে “দূর্ধ্য ছুই পৃথিবীর জনয়িত/ বলিম।ও বিথে|ধিত 
হইযাছেন) অগ্ভদিকে তিনি জবার “মেমপালক+ হইয়া! ঁ'ড়াই/ছেন। 

এই গ্রকার ব্যাখ্য। পাঠি করলে টৈদেশিকগণ, বৈদেশিকগণই বা বলি 
কেন-_-দেশেরও ধুংন্ধানগণ, বেদকে যে অনন্য শশাজের বিচ্ছিন্ন অর্দান্কুট 

বাক্য বলিয়া অথব। কষকের গন? বালয়। মনে করিবেন,--তাথাতে 

আর আশ্চর্য ক? 

যাহা হউক; অতঃপর আম।দিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি স্দীগণের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এ পক্ষে 'লাঠরিশ্বা” এবং 'ভনয়ং এই দুইটা 

পের মর্মার্থ গম্ুগাধন কপিলেই ভব পণিস্ফট হই! আচাবে। এ দুই 

গদের বিষয় পুর্বোও আমরা নান। স্থানে আ.লাচন। করিয়ছি। যে 

থানেই আতরিশ্ব। পদ প্রাণ্ড হইয়।ছে, সেইথানেই এ পদে আদি-জ্ঞানকে 

বাজ্ঞানধারকে লক্ষ্য কর! গিয়াছ। আর, সেই অর্থে ই সর্বত্র নঙ্গতি 
দেখিয়। আপিয়াছি। এইরূপ, 'তনয়ং, ঝ। ঙদর্থ-চহ।গক 'তে।কং? গ্রভৃতি 

গদ মেখনে দেখিয়াছি, পেখানেই প্রার্থনাকারীর আপনার ও ভাহার 

ৰংখ-পরম্পর|র প্রতি লক্ষ্য দেখ। গিয়াছে । নিজকে এবং বশ-গরম্পর। 

সকলকেই ভগবানের ব। দেবতার তনয় বলয়! নির্দেশ করা ষায়। 

জগদীশ্বরকে এবং দ্রেবদবীগণঞক্ে আমর। পুরুধানুক্রমে পিতাম।ত। 
বলি॥। আহ্বান করিয়। এ।গিঙেছি। পিতা পিতামহ পুত্র পৌত্র--কে ন| 

দেব-দেবীর হারে উপস্থিত হইয়। পিতৃমতৃ-সশ্েধনে তাহ।দিগকে আহ্ঝান 

করেন? এখনে গেই দৃষ্টিতেই 'ওনয়ং পদের সার্থক দোখ। এইরূপ 
'মাতরিশ্বণ ও “৬নয়ং পদ-দ্বয়ের তাৎপর্য হদয়জম হইলে, নন্জা্থ-নক্ষ।শনে। 

আর কেনই অস্ত্ররায় উপস্থিত 'হয়না। তখন এক একটী (ঝ.এদণের। 
দ্বাব জলবং ভরল পরল, হইয়। আমে | 



৮৪ খাখদ-সংহিত1 | [১ মণ্ডল, ১৯ অন্ুবাক, ১৩৯ কুল 

অব্রোপি ইতিহাসমাচক্ষতে ৷ ফেচনামুরাঃ পূর্বং ইন্্রব্জসেণ বধোমাভূদিতি ব্রহ্মণো বরং 
লা ইন্দ্রমগণরিত্বো উদ্ধৃতাপন্। তান্ হত্তসিন্ত্রঃ কুরধ্যরথত্য চক্রমাদায় অবধীন্দিতি 
তদিদমুচ্যতে ৷ অয়মিন্ত্রঃ সুরঃ হুর্যস্ত ॥ ষষ্ঠ্র্থে প্রথমা 1 চক্রং বথন্ত চক্রমা্ধায় ওজসা শারীরেণ 

বলেন জাতঃ সমৃদ্ধঃ সন্ প্রবৃহৎ প্রক্ষিগ্তবান্ ॥ বৃহ্ উদ্ঘমনে। তৌদ্দার্দিকঃ ॥ £কিঞ্চ অরুণঃ 

আরুণবর্ণঃ অত্যন্ততেজোহুক্তঃ সন্ যত্বা গমনশীলঃ সন্ প্রপিত্বে তেষাং দমীপে তৎলমীপমাগত্য 

বাচং বাগুপলক্ষিতং প্রাণং মুষায়তি মুমোধ যুষ্তাতি বা ॥ প্রপিত্ব ইত্যালব্ননাম ॥ যঙ্ধ! বাং 

তেষাং প্রহারধবনিং মুষায়তি | তেষু হতেষু ধবনিঃ স্বয়মেব বিশ্রাস্তো ভবতি অবধীডিত্যর্ঘঃ। 

অথব| ইন্ত্র এব ছ্ধস্থানঃ মন্ আদিত্যাত্বনা স্ত,য়তে। সুরঃ ুর্যযঃ জাতঃ উদ্দিতঃ সন্ ওজল! 

ছ্বকীয়েন তেজসা বুক্তঃ চক্রং প্রবৃহৎ তমোনিবারণার্থং অন্ু'রজয়ায় বা চক্রোপলক্ষিতং রখং 

প্রকর্ষেণোস্যতং করোতি। পূর্বং অরুণঃ তত্রখ যস্তা প্রপিত্েমন্দেহাগ্স্ুরাণাং সমীপে বাচং 
তেষাং জহি ভিন্বীত্যাদিখ্বনিং মুষায়তি যুষ্াতি ॥ মুষেরুতরস্ত শ্ন। অহাবপি ছন্দসি 

শায়জগীতি শায়জাদেশঃ ॥ তদনস্তরং কুর্যযঃ ঈশানঃ সর্ববাণি তমাংস্স্ুরান্ বা নিরাক্তুং 

লমর্থঃ সন আমুষায়তি গমস্তানুষ্টাতি। অথ প্রতাক্ষরুতঃ | হে 'কবে ক্রাস্তদর্শিন্! যৎ 
যস্্রং উশনা উশনসঃ এতন্নায়ো মহর্ষেরতয়ে রক্ষণাষ পরাবতো তবরাৎ স্বর্গস্থানাৎ অগন্ 

গতবানসি প্রাপ্তবানসি ॥ গমেঃ সিপি ছান্দসঃ শপঃ ৪ । হল্ঙাদিলোপে মোনোধাতোরিতি 

নত্বং॥ যঘ্বা উশনা উশনস যুক্ঞঃ দন অজগন্ আগচ্ছ। আগত্য চ বিশ্বা বিশ্বানি নুয়ানি 

সুখসাধনানি ধনান্টাদায়াম্মাকং তুর্বণি স্বনি ক্ষিপ্রং সম্ভবেতি শেষঃ ॥ তু্ববপিস্তর্ণবনিরিতি 
নিরুজ্ঞং (নি ৬1১৪)॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ_মন্থষেব মন্তুষ্েণে যথা চ তেন পরিবৃঢায় 
দেশাস্তরাদভিমতং ধনমানীয়তে তত্বৎ। যথা মন্্ুষেব মন্ুয্যাণামিব ইতরেষামৃদ্থিজাং বিশ্বা 

লুয়ানি সর্ববাণি ধনান্ঠা্দায় তুর্ববপির্ভবলি। তদ্বদস্মাকমপি ন কেবলমে কম্মিন্নেব যাগদিনে কিন্তু 

অহাবিশ্বেব বিশ্বান্তপ্যহানি সর্ষেষষপ্যহঃস্ু তুর্ববণির্ভব। যদ্বা তুর্ববপিত্্বং অহাবিশ্বেব বিশ্বান্ত- 

হান্ত(তিদীর্ঘমাযুস্যং যথা দাদি তথা সুস্রান্তপি উভয়মপি দেহীত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৩০হ্--৯খ) ॥ 

ডী চি 

অথ দশমী-_. 

এ 
স নে নাব্যেভির ষকর্মনকৃথৈঃ পুরাং দর্তঃ 

| 
গাযুভিঃ পাহি শখৈঃ। 

| ] | 
 দিটবাদ।সেভিরিক্দরস্তবানো, বারধীথা অহোভিরিব গ্ভোৌঃ | ১* ॥ 

গড জা পট ০০ 



১১০ 

২ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ১৯ বর্গ। ] একক্রিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ৮৫ 

--* জথ পদপাঠঃ *-- 

| | 
লঃ। নঃ। নব্যেভিঃ। বৃষহবকর্শন। উকৃথৈঃ | পুরাম্। দর্তরিতি ধর্ত॥। 

| 
পাযুহভিঃ | পারি । শগৈঃ। 

রিনি ইন্দ্র টা বরধীথাঃ। এডি দ্যৌঃ 1 ১০ ॥ 

হে ইন্দ্র! বৃষকর্ান অভিমতবর্ষণব্যাপারবন্ পুরাং দর্তঃ অস্ুরপুরাণাং দ্রারয়িতঃ ॥ 

সুবামন্ত্রিতি ইতি ঝষ্ঠ্যাঃ পরাঙগবস্ভাবাৎ যষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমূদায়স্য পাদা দিত্বাদাষ্টমিকমাছুাদাত্ত্বং ॥ 

 ন তাদুশে! মহাম্ৃভাবস্্ং নোহন্মৎসন্বন্ধিভিঃ নবোতিঃ নৃতনৈঃ উকৃধৈঃ ইদানীং প্রতিপাদিত- 

প্রকারৈঃ স্তোবৈত্বষ্টট লন্ পায়ুতিঃ পালনপ্রকারৈঃ শগৈঃ স্থখৈশ্চৈহিকামুক্সিকরূপৈঃ পাহি 
পালয়। কিঞ্চ হে ইন্দ্র! কিবোদালেভিঃ দিবোদাসগোর্রোৎপন্নৈঃ ॥ অর্শ আদিত্বাদচ.। 

অন্মাতিঃ পরুচ্ছেটৈঃ ॥ যদ্ধা পৃজার্থ বহুবচনঃ ॥ স্তবানঃ স্তয়মানঃ ॥ কর্ণি কর্তৃপ্রতায়ঃ ॥ 
ববৃধীথাঃ প্রবৃদ্ধো তব ॥ বৃধেলি ঙি ছান্দসঃ শপঃ ও ॥ কিমিব? অহোভিরিব। ঘ্ভৌঃ 

গ্বোতনশীল আদিত্যঃ অহোতিঃ প্রসিদ্ৈ্থা প্রবৃদ্ধো তবতি তথাম্মৎ স্তত্যা অত্যন্তং 

গুবদ্ধো ভবেত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৩০ক_১৭%) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত প্রথমে একোনবিংশো বর্গ? ॥ ১৯ ॥ 
কি ঞ 

ঞ 

বণ 

একত্রিংশত্যধিক-শততমৎ সুস্তৎ। 
সপ ও পি উী 

ইন্জায় হীতি সণ্ডং পঞ্ছমং হুত্তমূ। ইন্দ্রায় সপ্তেত্যন্থক্রমণিক]। পরুচ্ছেপ খধিঃ। 

অত্যঙ্টিহন্দঃ ৷ ইন্দ্রো দেবতা। ঝষ্ঠ্স্ত যষ্ঠেহনি মাধ্যন্দিনসবনে হোক্রকাঃ স্বস্বশস্ত্রে এতৎ" 

সথত্ধং তৃচত্রয়ং কৃত্বা! আরম্তণীয়াত্য উর্দমাবপেঘুঃ । অন্রায়ং বিভাগঃ--আগ্ঠা স্তজো মৈত্রাব- 
রুপন্ত তৃতীয়াস্ান্তিো ব্রাহ্গণাচ্ছংসিনঃ পঞ্চম্যাগ্যান্তিশ্োইচ্ছাবাকম্ত | এতচ্চতুর্ণেহনীতি পঞ্ডে 

স্ক্সিতম্-_যষ্ঠেহনীন্দ্রায় হি ছ্ৌরসুরো! অনশ্নতেত্যেবমেবেতি। তত্রৈবাহনি তন্মিশ্েব সবনে 
প্রশান্ত্রাদীনাং প্রস্থিতযাজযাভ্যঃ পুরস্তাদাদিতঃ যড়খচঃ এটৈ কশঃ প্রক্ষে পণীয়াঃ | ঠান্তেতি 

খণ্ডে হুত্রিতং_ ইন্ত্রায় হি ত্বৌরস্থরে! অনয্নতেতি যড়িতি মহাব্রতে নিফ্ষেবলো ইক্্রায় হীতি 
তুচো বৈকরিকানুরূপ দ্বিতীয়ঃ মহাব্রতস্তেতি থণ্ডে সুত্রিতং--এক্তয়া্যপ নং পরাকত 

ইন্্রায হি দ্বৌরস্থুরো অনয়তেতি | (১য-১৩১ম)। 
ছঁ ঞ 

প্র 



৮৬ . খখেদ-সংহিত| | [১ মণ্ডল, ১৯ অনুবাক। ১৩১ শুক 

তত্রেয়ং প্রথমা__. 
| | | | | 

ইন্দ্রাম় হি দৌরস্থুরে! অনমতেন্দ্রায় মহী পৃথিবী, 

| | | 
বরীমভিহুমুলাতা বরীমতিঃ। 

| | | 
ইন্দ্রং বিশ্বে সজৌষসো দেবাসো দধিরে পুরঃ। 

| | ূ | ূ 
ইন্জ্রায় বিশ্ব সবনানি মানুষা রাতানি সন্ত মানুষা॥ ১॥ 

--ৎ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
ইন্্রায়। হি। দ্যোঃ। অস্ুরঃ। অনম্নত। ইন্দ্রায়। মহী। পৃখিবী,।, 

ণ | | 
বরীমহভিঃ ৷ ছ্ায়ুহসাতা। বরীমইভিঃ | 

| | | | 
ইন্্রম। বিশ্বে। লইজোধসঃ | দেবাসঃ। দধিরে। পুরঃ। 

| | ] ] | | 
ইল্জায়। বিশ্বী। সবলানি। মানুষা। রাতানি। সন্ত্ব। মানুষা ॥ ১॥ 

ঘ্ৌ ঘ্োতনশীলো ছ্যুলোকঃ তন্নিবাপী দেবসংঘো বা সচাস্থুরো নিরসনশীলঃ শব্রণ মপুণ্য- 

কৃতামেব তন্নিবাসাৎ ইন্্ায় হি ইন্ত্রায়ৈব অনয়ত স্বয়মেব প্রহ্বো ভবতি ॥ নমেশ্ছান্দলে ঙি 

কর্মকর্ত্যাত্ুনেপদরমূ। ন ছুহ ল্নমামিতি যগতাবঃ। ছান্দসঃ শপঃ শ্ল,ঃ। হলাদিশেষাভাবশ্। 

অন্থনালিক লোপঃ। হিশবঃ প্রসিদ্ধযর্থো বা ॥ তথা ইন্দ্রায়েন্রার্থং মহী মহতী পৃথিবী তৃমিঃ 

তত্রত্যঃ লর্ববো জনে! বা অময়ত ॥ উভয়ন্রাশ্রয়বাচিশব্দেনাশ্রয়ী লক্ষ্যতে। গ্রাম আগচ্ছতি 
£ ইতি বৎ। কেন লাধনেনেতি তছুচ্তে । বরীমভিব বণীয়ৈঃ স্তোব্রৈহহবিভির্বা। কিঞ্চ 

 ছ্্যুয়সাতা ছ্যন্লাতে। অন্লস্ত যশসো বা লাভনিমিত্তে সতি বরীমভিঃ বরণীষৈর্ঘবির্ভিু্তা 
যজমানাঃ প্রহ্বা ভবস্তি। কিঞ্চ ইন্দ্রমেব বিশ্বে সর্ব দেবাসো দেবাঃ সজোষসঃ লমানগ্রীতি- 
যুক্াঃ একমত্যভাজঃ পূর্ববং অস্ুথরজয়ার্থং পুরো দধিরে পুরতঃ স্থাপিতবস্তঃ | ইন্ত্রমুথেনৈ- 
বানু রাঞ্জিতবস্ত ইত্যর্থঃ। তথা বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি মন্ুষা সবনানি মন্গুয্যাণাং সন্বন্ধীন্যভিষব- 

_ যুক্তানি প্রাতরাদিলবনানি ইন্্ায় লন্ত ইন্ত্রায়ৈব ভবস্ত। তথ! মানুষা মন্থুয্াণাং খত্বিজাং 
লব্বন্ধীনি রাতানি াতব্যানি পুরোডাশাদীমি ইন্দ্রায় হি ইন্্রাম়ৈব পন্ধ ইন্্রং গ্রীণয়িতুং 
ঘমর্থানি তবস্িতার্ঘঃ ॥ (১ম--১৩১স--১৭)॥ 

$ ঞ 

গ্ী 



২ অক্টক, ১ অধ্যায়, ২০ ধর্ম ।] একব্রিংখত্যধিক-শততমং সুক্তং | ৮৭ 

অথ দ্বিতীয়. 

ৃঁ ৰ | 
বিশ্বে হি ত্বা সবনেষু তুগ্ততে সমানমেকং বৃঘমগ্যবঃ 

| | 
পৃথক স্বঃ সনিয্যবঃ পৃথক্। 

| | ৃ 
তং তব নাবং ন পর্ষণিং শৃষস্য ধুরি বীমহি। 

| | |. | 
ইন্দ্রং ন যজ্ৈশ্চিতয়ন্ত আয়বঃ স্তোমেভিরিক্দ্রমায়বঃ ॥ ২ ॥ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ ০--- 

| | | 
বিশ্বেধু। হি। ত্বা। সবনেষু। তুঞ্চতে। লমানম্্। একম্। বৃষহমন্তবঃ | 

| | | | | 
পৃথক্। স্ব১রিতি। ম্বঃ। সনিষ্যবঃ। পৃথকৃ। 

| | | 
তম্। ত্বা। নাবম্। ন। পর্ষণিম্। শৃষম্ত। ধুরি। ধীমহি। 

| | | | ূ . 
ইন্্রমঘ। ন। যজ্ঞৈ:। চিতয়ন্তঃ। আয়বঃ। স্তোমেতিঃ| ইজ । আয়বঃ ॥ ২॥ 

হে ইন্দ্র! ত্বা ত্বাং একং একমেব দত্তং বিশ্বেষু পর্ধেষু লবনেধু তথ্বৎনু একাহাহীনলব্র- 
পেযু লব্ধ সোমযাগেষু যঞ্জমানাঃ তুঞ্জতে ত্বরয়ন্তি হবিরাদীনি দদতে। কীবশং ত্বাং ? লমানং 
র্ববষোমেকরূপং। কীর্ৃশা যজমানাঃ? বৃষমণ্যবঃ অভিমতবর্ষণায় ত্বামেব মন্তমানাঃ পৃথগ্থি- 
বিচ্য। স্বস্ববাগে কিচিচ্ছস্তঃ? স্বঃ স্বগ্গং সুখবিশেষং বা লনিষযবঃ লংতক্ত.কামাঃ পৃথক্ 
তুগ্ততে পৃথগেব ত্বরয়স্তি ॥ তুঞ্ততির্দানার্থঃ। শিক্ষতি তুগ্ততে ইতি তন্নামস্থু পাঠাৎ॥ ত্বং 

তাত্বশং ত্বা ত্বাং শৃষস্ত সেনারপত্ত বলস্য ধুরি বহনে তঙ্জয়ায় ধীমহি স্থাপয়ামঃ। যত্বা, 
শৃষস্ত অন্মদীয় শারীরবলস্ত ধুরি ধীমহি॥ শৃষমিতি বলনাম। শুয়ং লহ ইতি তক্সামপু £ 
পাঠাৎ॥ তত্র দৃষ্টাস্তঃ | পর্যণিং নাবং ন। পারস্যপস্তক্শীং পূরয়িত্রীং বা ফলন্ত নাবমিব 
তাং যথা ভারবহনে স্থাপয়স্তি ত্ৎ॥ পারতীরকর্মলমাপ্তৌ ছন্দলি বনলনেতি লনে রিন্ 
প্রত্যয়ঃ। পৃষোদরাদিঃ পিপর্ডেরৌণারিকঃ সনিপ্রত্যয়ো বা ॥ কীঘবশ! বয়ং ? আয়বো মনুষ্যাঃ 
যজমানাঃ যজঃ সাধনৈঃ ইন্দ্রং ন চিতয়ন্তঃ পরমেশ্বরমিব ত্বাং চেতয়স্তঃ পরমেশ্বর বুদ্ধ 
ভাবয়স্ত ইত্যর্ঘঃ। যত্বা ন শবঃ এবকারার্থঃ। ইন্ত্রমেব ত্বাং জানস্তঃ তথা স্তোমেতিঃ 
সোতৈঃ ইন্ং ইন্ত্রমেব আয়বো গচ্ছ্তো বং দীমহি | দধাতেলিডি ছান্দলঃ শপো লুক্॥ ২॥ 



৮৮ খধেদ-শংকিত। | [১ মণল, ১৯ অনুবাক, ১৩১ গা । 
+ 

অথ তৃতীয়া. 

| | | | | 
বি তত্ব ততত্রে মিথন| অবস্যবে। ব্রজস্য সাত! গব্যস্য নিঃস্থজঃ 

| | 
সক্ষত্ত ইন্দ্র নিঃহৃজঃ। 

চি | 
যদৃগব্যস্ত। ঘ। জন। স্বট১ধন্ত। সমৃহপি। 

| | | 
আবি ষণং সচাভুবং বজমিক্্র সচাভূবম্ ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | ] 
বি। ত্বা। ততজে। মিথুনাঃ| অবস্যবঃ| ব্রজস্ত। সাতা। গব্যস্ত। নিঃইস্জঃ। 

| | 
সক্ষত্তঃ | ইন্ত্র। নিঃইস্যজঃ। 

| ] | | 
য। গব্যস্তা। দ্বা। জনা। গ্বঃ। যস্তা। লমহউহ্লি। 

ূ | | | | 
আনিঃ। করিক্রৎ। বৃষণম। লচাইভূবম্। বজম্ট। ইন্্র। লচাইভুবম্ ॥ ৩ ॥ 

হে ঈন্্া। ত্বা ত্বামুদিগ্ত মিথুনাঃ পতীসহিতা যজযানাঃ বিততস্ত্রে যজ্ঞং বিতন্বতে | যা 

বঙ্কে গঞয়োত্রতাদিনাস্মানমুপক্ষয়ন্তি ॥ তনু -উপক্ষয়ে। ছান্দসে লিটি ইরয়োরে ইতি 

রে ভাবঃ॥ কিমর্থং? গব্যন্ত ব্রজম্ত লাতা গবাং সম্বন্ষিনঃ যুখ্তা লাভে নিমিতৃতৃতে লতি ন চ 

সর্বব নাগ'হ। হাদ্দিনিভাবাকাযু কারীরীচিত্রাদ্বিকায্যবাকোষু যন্তোদয়ং যন্য গৃহানিত্যাদি- 

নোখাত্ত *পাক্কোষু পুরুষস্তৈবাধিত্বাদেঃ সঙ্তাবাত্তস্তৈবাধিকারঃ ৷ স্ত্রীযাস্ত লত্যগ্যর্ধিত্বেৎ- 
ধারখাতাংবন বন্বতুয়া অতাবাৎ অতএব দামধ্ধ্যাভাবাচ্চ নাস্ত্যধিকার ইতি বাচ্যমৃ। যদ্ভপি 

স্ত্ীয়াশাত্তি পৃথগধিকাবঃ তথাপি পুর্ববমীমাংলায়াং ষষ্ঠে অধিকারাধ্যায়ে তৃতীয়চতুর্থাভ্যাম- 

'ধকরণাভ্যাং আস্ত্যেব স্ত্রীয়া অধিকারঃ। স চ পত্যা সহেতি প্রপঞ্চিতত্বাৎ জায়াপতী 

আগ্রমাদধীয়াতামিত্যাধানবিধানাৎ স্বতিফু চ নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্যজ্ঞো ন ব্রতমিতি। 
পৃথগধিকারস্তৈব নিবারিতত্বাৎ অস্ত্যেব ্ত্ীয়াঃ পত্যাসহাধিকারুঃ। অধ্যয়নাজাবেধপি বেদং 
পঙ্ধ্ৈ প্রদায় বাচয়েদিতি সথত্রকারবচনাৎ্। প্্যদবাস্তে ইত্যাদ্ধি বিধিষু জু ক্ত্থা বয়মিত্যা দি 

মবিন ঘর বচনমস্তি তত্রান্ত্েব মন্ত্েধিকারঃ | কিং হি বচনেন কুর্তি বউনগ্তাতি- 
চা 

৮ 



২ অষ্টক) ১ অধ্যায়। ২, বর্গ। ] একব্রিংশত্যধিক-শততমং সৃজং | ৮৯ 

ভার ইতি ন্তায়াং। ত্মান্সিথুনা যজ্জং ততত্র ইত্যেতদ্ যুক্তমূ। কীঘৃশান্তে? অবস্তবঃ 
ইন্ায়াত্মনে তৃণ্িমিচ্ছস্তঃ নিঃস্থঃ নিঃশেষেণ হবিস্তযজত্তঃ সক্ষত্তঃ ॥ সক্ষতিরতযর্ঘঃ | 
স্বাং লম্তজমানাঃ | পুনভ্ত এব বিশেষ্যন্তে। নিঃস্থজঃ ফল্গ্রতিবন্ধকং পাপং নির্গময়ন্তঃ | 
কন্তত্র বিশেষ ইতি তছ্চ্যতে। যদ্যশ্মাৎ কারণাৎ গন্যন্ত! গামাত্মল ইচ্ছন্তো। গোশব্দাৎ 
হপঃ আত্মনঃ ক্যচ,। বাস্তো ঘিগ্রত্যয়ে ইত্যবাদেশঃ | শর্ত! র্গং যন্তে। গন্তযুনযুক্কৌ 
বাজনা তবৌজায়াপতিরূপৌ জনৌ পমৃহপি সংযুক্তয়োরেবাতিমতং হবর্গাদিকং প্রাপর়লি। 
বা লম্যগন্ুষ্ঠিতবস্তাবিতাহলি নিশ্চিনোধি অতঃ গত্থীসহিতা অন্ুতিগ্ঠম্ীত্যর্ঘঃ | কি 
হে ইন্্র! ত্বং বৃষণং বর্ষকং কামানাং সচাভুলং সটহবোধপন্নং দ্যা বিনা ভূতং তথ! 
পচাডুবং শক্রবধাদিব্যাপারসামর্যেন লহৈবোতপন্নং বজ্বধ আবিষ্করিক্রৎ আবিকুর্বন্ 
প্রকটয়ন্ বর্তপ ইতি শেষঃ ॥ (১ম--১৩১ক্-৩খ )।| 

রি ক 
বট 

অথ চতুর্থী__ 

| | | 
বিছুষ্টে অস্ত বীর্ষন্ত পুরবঃ পুরো যদিঞ 

ূ ] | 

শারদীরবাতিরঃ লাঁপহানে! অব।তিরঃ আশপ্রে 

| ] 
শানন্তমিন্্ মর্ত্যমযজ্যুং শবসস্পতে 

ূ | 
মহীমমুষ্তাঃ পৃথিবীমিম। অপো| মন্দপান ইমঃ অপঃ। ৪ | 

--* অথ পর্রপাঠঃ *-- 

] | | বিছুঃ | তে। অন্য। বীর্যান্য। পৃরবঃ। পুরঃ। যখ্। ইন্জ। 

| ] | 
শারদীঃ। অবইঅতিরঃ| লপহানঃ। অবহঅতির£। 

] 
শাসঃ। তম্। উন্দ্র। মত্যম্। অযজ্যুম। শবসঃ। পতে। 

মহীয। অমুধ্ণাঃ। পৃপিনীম্। ইমাঃ। অপঃ। মন্দসানঃ। ইযাঃ। অপঃ॥8। 

হে ইন্জ| তে বীর্যপ্ত তবসন্বদ্ধিনঃ অস্ত বীর্ধযস্য | কর্মাণি ষষ্ঠী ॥ বক্ষ্যমাণমেতদৃবীর্ধং বিছুঃ। 
পুরবো মন্থুত্যাঃ যজমানান্তব মহত্বং জানানাত্বামেব যজত্তি তে বিহু) বা তীব্র হক -" 55108 //4577). ২ খখেদ ২ অষ্টক _১৩১-৩২স্থ--১২ ৮৫ লা 



৯০ খধখেদ-নংহিত। | [১ গুল, ১৯ অন্ুবাক, ১৩১ লুজ। 

মাহাত্যমিতি শেষঃ ॥ বিদুষ্ট ইত্যত্র যুশ্নত্তত্ত তক্ষুঘিতি বিসর্জনীয়স্ত লত্বং ॥ বীর্ধযজের বিশেযাতে | 

হে ইন্জ! মৃমন্নাৎ কারণাৎ শারদীঃ সংবংসরসম্বন্ধিনীঃ বৎ্সরপর্য্স্তং গ্রাকারপরিখাদিভিঃ 

দুটীক তাঃ পুরঃ শজণাং পুবীঃ অব1তিরোইনাশয়ঃ ॥ অবপূর্বস্তিরতির্নাশনার্থঃ ॥ কিং কুর্ববন্? 

লগহানঃ ভত্রত্যানভিভবন্ ধনাগ্যপহারেশ পীড়য়ন॥ লহতেষত্রুগন্তা তাচ্ছীলিক শ্চামশ 

অনাতিরঃ | কিঞ্চ হে ইন্দ্র! তং মর্ত্যং মরণধন্্মাণং অযজ্যুং অথষ্টারং যক্তবিথাতিনং রাক্ষসাদি 
শসঃ নিগৃহীতবানসি। হে শবসম্পতে বলস্ত পালকেন্দ্র! ত্বং মহীং মহতীং পৃথিবীং ইমা 

অপশ্চ সমুদ্রনগ্থাস্বকান্াদকানি চ অমুকঃ বলাদ্রপহতনানলি। অস্ুবৈরন্যের্্বা যজ্ঞবিদ্বেষি- 

ভিরাক্রান্তাং ভূমিং তৎসম্বপ্ধিনীরপশ্চ তেষাং পুরাণি ভিতবা অপহৃতবানসীতার্থঃ। কিং 

ছুঃখেনমেত্যাহ-মন্দসানঃ হয্যন্লেক ইমাঃ অপঃ ইমানি অপকার্যযাণি বৃহাস্বন্নানি 

আযুষাঃ লব্ষলানসি॥ (১ম--১৩১--৪খ) ॥ 

অথ পঞ্চমী-_. 

| | | 

আনিতে অস্য বীর্ষন্ত চর্কিরম্মদেযু বৃষক্নশিজে। 

] | 

যাবি সখীয়তে। যদ্দাবিথ। 

| | | | 
চকর্থ কারমেভ্য; পৃশনাসু প্রবস্তবে। 

| | | 
তে। অন্যামন্তাং নগ্যং সনিষ্ত? শবস্যন্তঃ নিত | ৫ ॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-_ 

| | | 
আত। ইৎ। তে। আস্ত। বীর্যস্ত। চর্কিরণ। মদেষু। বৃষ উশিজঃ। 

] | 

মৎ। আবিথ। সখিহয়ত। যৎ। আবিথ। 

| | 
চকর্থ। কাবম্। এভ্যঃ। পৃতনাস্থ। গ্রহবস্তবে। 

| | | 
তে। অন্যামৃহঅন্যাম। নগ্যম্। লনিষ্চত। শ্রবস্ত্তঃ। লনিষত 1 ৫। 

হে ইন্দ্র! আদিৎ অতএব হেতোস্তে বীর্ষস্ত তবসম্বন্ধিনে বীর্ধ্যায় তদভিবৃদ্ধয়ে চর্কিরন 
পুনঃপুনঃ লোমং বিকিরস্তি॥ কিরতেষত্লুগস্তাঘ্যতাযয়েন শঃ॥ লর্বেধু লবনেধু বিতরপ্তি 
য্মানাঃ অত ইতুক্তং। কুত ইত্যাহ। মদেধু বৃধন্ সোমজনিত মদেষু সস হে কামানাং 



২ অষ্টক। ১ অধ্যায় ২০ বর্গ।] একত্রিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ১ 

বর্ধিতঃ উশিজন্াং কাময়মানান্ যজমানান্ যদ যতঃ কারণাৎ আবিথ রক্ষসি। কিঞ্' 

সধীয়তত্তব সধিত্বক্াত্বন ইচ্ছতোহম্মান যদ যন্মাদাবিথ তর্পয়লি অভিমতেন গ্রীণয়াস 

অতশ্চর্কিরন। কিঞ্ হে ইন্দ্র! এভ্যো যজমানেভ্যঃ কারং শবং লিংহনাদলক্ষণং চকর্থ 

করোধি॥ কয়োতেঃ কর্মণি ঘঞ। কর্ষাত্বত ইত্যস্তোদাত্বত্ম্॥ কুক্রেতি তছুচ্যতে,- 

পৃতনান্দ্ সংগ্রামেযু। কিমর্থং? প্রবস্তবে প্রকর্ষেণ বনিতুং লংভক্ত,ং যুদ্ধায় হি ধীরাঃ 

লং্তজন্তে ॥ ঘনতেগ্তমর্থে তবেনপ্রত্যয়ঃ। তাদৌচেতি গতেঃ প্রকৃতিত্বত্বম্ ॥ কিঞ্চ তে তব 
লংগ্রামবাদিনঃ স্য্য্যামন্যাং অন্যাংশ্চান্যাংশ্চ অন্যমন্যং প্রতি ॥ কর্মমব্যতিহারে সর্ধবনায়ো 

দ্বির্চচনমূ ॥ নচ্যং নদিং সম্ভোষলমৃদ্ধিং ॥ টুনদি সমৃদ্ধ । পূর্ববরূত্থং বাণিত্ব। ছান্দসো যণাদেশঃ | 

লনিঞত লংভজস্তে ॥ সনেলে'টি সিব্বছুলমিতি নিপ.। ইট্ব্যতায়েন পুনঃ শ্নাপ্রতায়ঃ | 

আত্মনেপদেঘনত ইত্যাদেশে শ্রাত্যন্তয়োরাত ইত্যাকারলোপশ্ছান্দসঃ । টেবেত্বাভাষঃ | 

তথা শ্রবন্তস্তোহব্নমিচ্ছস্তঃ জয়াল্লবধমন্্ং কাজ্ষত্তঃ সনিষ্চত সংতজন্তে ॥ (১ম--১৩১স্--৫খ)। 
চে ৫ 

অথ য্ঠী-- 

| | | | 
উত্তো নো আস্যা উসপে। জুষেতহা১কন্ত বোধি 

| | | 
হবিমো। হ্বীমভি? ন্বর্ষাত। হবীমভি? | 

| ূ | | 

যদিক্র হস্তবে মুধে বৃষ! বাজঝিকেতপি | 

| | | ৰ 
আ. মে অস্য বেধসে। নবীয়সে। মন্ম শ্ুধি নবীয়লং ॥ ৬॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 1 
উতো ইতি। নঃ। অন্তাঃ$। উধলঃ। জুষেত। হি। অর্কন্ত। বোধি। 

] ] ৃ 
হবিষঃ। হবীমইভিঃ| ম্বহসাতা। হবীমহভিঃ।| 

ৃ " | | | | 
যৎ্। ইন্দ্র। হস্তবে। মৃধঃ। বৃধা। বজিম। চিকেতলি। 

1 | | | 
অ]। মে। অন্য। বেধসঃ। নবীয়সঃ। মন্ম। শ্রুধি। নবীয়সঃ ॥ ৬.| 



৯২ খাযদ-সংহিত| | [১ মগুল, ১৯ জনুঘাক, ১৩১ শুভ ৮ 

অয়মিল্রো নোহম্মাকং সন্বন্ধিনীং অস্তা উষসঃ ॥ কর্শ্মণি যী ॥ এতামুষলং সুত্যাহঃ সববন্ধিন- 
যুষঃকালং উতো ভুষেত অপিনামসেবেত। উষন্তে বান্মাকং অয়মিগ্রো যজ্ঞং গচ্ছে্দিতার্থঃ ॥ হি: 

পুরণার্থঃ॥ গত্বা চ অর্কন্ত হবিষঃ ॥ পূর্ববব্থ কর্মণি হষ্টী॥ অর্চনসাধনং হবিঃ হবীমভিঃ 

হবনগ্রকাথবিশেসৈঃ দত্তং হবিঃ উতোলোধি অপিনামজানীহি। কিঞ্চ স্বর্ষাত! স্বগ্তানৃত্ত, 

কুখবিশেষন্য সা সংতজনস্থনে যজ্ছে হবীমভিরাহ্বানৈরাহ্তে| ভবেতি শেষঃ| অম্মাভি- 

রাহৃতঃ সন্ টষহালাগত্য হবিঃ ম্বীক্করোতীত্যর্থঃ। কল্মাদিদমুচ্যতে | যদ্যস্মাৎ কারণাৎ হে, 

ঘজিন্ বজনুকষেন্ত্র! যৃণঃ হিংসকান্ শক্রণ হন্তবে হস্তুং বৃষ] বর্ষিতা সন্ কামানাং চিকেতলি 

অলবৃধ্যসে। কিতজ্ঞানে। তৌহোভ]াদিকঃ লেটাডাগষঃ । নাত্যন্তস্তাচিপিতীত্যব্র ছন্দপি 
বুলমিতি বচনাৎ লঘুপধগুণএতিষেগান্তানঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাছ্যুদাত্তত্বম্ ॥ তন্মাদৃব্রমঃ'। 

হে ইন্দ্র! মে মম মন্ম মননীষং স্তোত্রং আশ্রুণি সর্ববতঃ শৃণু। কী্ৃশস্ত মে? বেপসঃ মেধাকিনং 
নবীযসো নবতরন্ত দীক্ষিতসংস্কারৈঃ সংস্কৃততান্নবীয়ত্বব | পুনর্বিশেষতে । নবীয়লঃ 

অতিশয়েন মব নবতঃ অসাধারণপ্তরতিমতঃ | অক্র যজমানবিশেষণৈস্তৎনর্তুকং স্তোব্রমেব; 

বিশিষ্টং ভবতি । (১ম -৯৩১স- ৬ক্)॥ 
রঃ & 

৩ 

অথ সপ্তমী-_ 
] | | ] 

তং তমিন্্র বারৃধানে। অস্মাযুরমিত্রয়ন্তং 

| | 
তুবিজত মত্ত্যং বজেণ শুরমর্ভ্যম্ | 

| | 
জহ যো নে। অঘায়তি শূণুষ স্রশ্রবস্তমঃ। 

| | 
রিষটং ন যামন্নপভৃতু ছুন্মতির্ব্িশ্বাপতভৃতু ছুর্মতি ॥ ৭. ॥ 

--* আথ পদপাঠঃ *-_ 

| 
তম। তম্। ইল্্র। ববৃধানঃ। অন্মহযুঃ। অমিত্রহয়ত্তম্। 

| | | 
তুবিহজাত। মর্ত্যম। বজেণ। শুর । মর্ত্যমূ। 

| 
অহি। যঃ। নঃ। অধহয়তি। শৃুষ। স্ুশ্রবঃইতমঃ | 

| | | | 
রিষ্টম। ন। যামন্। অপ। ভূতু। ছুঃহমতিঃ। বিশ্বা। অপ। তৃডু। ছুঃহমতিঃ ॥ ৭ 

শন চে 



। অষ্টক, ১ অপ্যায়। ২০ বর্গ] ছত্রিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৯৩ 

হে ইন্ত্র! তুবিজাত অন্মৎ স্ত্যাবনৃভালমাপন্ন শুর বিক্রাস্ত ত্বং বন্বধানঃ অত্যর্থ 
্মানঃ অন্মযুং অন্মান্ তদৃতন্তান কামযমানঃ তং অমিআয়ন্তং অন্মান্থ শক্রত্বমাচবস্তং মর্ত্যং 

রণস্বভাবং বাজ্ণ জহি ॥ হস্তেজ্জ ইতি জাদেশঃ। তস্য অসিদ্ধবদব্রাভাদিত্যসিন্ধতার্দেলুগ- 
ভাবঃ॥ তমিতুক্তং কমিত্যাহ। মে] মর্তাং মর্তো। নোহম্মাকং অঘায়তি অঘং পাপং ছঃখং 
1 ইচ্ছতি তং জহি ॥ অশ্বাঘস্যাদিতাত্বম ॥ কিঞ্জ হে স্ুশ্রস্তম গতিশয়েন শোভনশ্রবণঃ ! ত্বং 
পু শ্রাবয়ান্মদাক্যমূ। কীর্ুশং তদ্দিতি তছুচাতে | হে ইন্দ্র! ত্বতপ্রসাদাৎ ছুর্মতিঃ 
ম্মজ্জিধাংসা বিষয়াহুষ্টাবৃদ্ধিঃ অপতৃতু অপগতা ভবতু ॥ ছান্দসঃ শপো লুক । তৃস্ুবোস্তিভীতি 
$ণপ্রতিষেধঃ | ন কেবলং হিংসারূপা অপিতু বিশ্বা সর্বাণি ক্রোধপরিবাদাদিরূপা 

ঘপভৃতু। তত্র দুষ্টাত্তঃ। যামন্ যামনি অধধবনি রিষ্টং ন অধবনঃ শরমেণ হিংসিতং 
বিশ্ান্তং যথা ছুম্মতিঃ চৌরাদিবিষধা বাধতে তত্বদশ্মান বাঁধমান] ছুর্মতিং অপগচ্ছতু। 

হা যামনি মার্গে যজ্ঞাবিরূপেবিষং অন্ুরকুতহিংসাদিরূপং বিশ্ব পরিহরসি তত্বৎ 

র্মাতিঃ পরিহর্তব্যেতার্থঃ ॥ (১ম--১৩১স্-৭থ) | 

ইতি দ্বিতীযস্ত প্রথমে বিংশো বর্গ: ॥ ২০ ॥ 

দ্বাত্রিংশত্যধিক-শততমৎ সূক্তং। 

্বয়া বয়মিতি বড় খচং বষ্ঠং স্ক্রমূ। পারুচ্ছেপং আত্যক্টমৈজ্্ং | যুবস্তমিত্যযমৈ্দ্রা- 
র্বতোর্দ্চঃ ত্বয়া বয়ং ষড়যুবস্তমৈক্্রাপার্ববতো দ্বর্চ ইত্যনুক্রমণিক1 | বিনিয়োগো লৈলিক? ॥ 

তত্র ত্বয়। বয়মিতোষ। প্রথম 

| ূ রা 
ত্বয়া। বয়ং মখবন্ পূর্বের্য ধন ইক্্রতে।তাঃ লাসহা।ম 

| | 
পৃতন্যতে। বনুয়াম বনুযাতঃ। 

] |. | 
নেদিষ্ঠে অন্মিমহন্তধিবোচান স্ুম্বাতে | 

| | | | 
অস্মিন যজ্কে বিচয়েমীভরেকৃতং বাজয়ন্তে। ভরে কৃতম্॥১& 



৯৪ ধথেদ সংাহত। | [ ১ মণ্ডল? ১৯ অনুনাক) ১৩২ শু! 

_* অগ পর্রপাঠঃ *-- 

] | 2৮71 
সয়া, বয়ম্। ম্ঘহবন্। পুর্বেবয। ধনে। উন্দ্রত্বাইউতাঃ। সহ্াম। 

০ ওয়ার এজ এ সপ 

পৃতন্যতঃ | বনুয়াম। বনুষ্যতঃ | 

| | | 
সেদিষ্ঠে। অন্মিন্। অহনি। অধি। বোচ। নু। সুন্থতে। 

| | | 
অশ্মিন। যজ্ে। বি। চয়েম। ভবে। কুতম্। বাজহয়ন্তঃ। ভরে। কৃতম্॥ ১॥' 

' ছে মঘবন মঘঃ পৌখ্যং তথরিন্্র! ত্বয়া সাপনেন যুক্তা নয়ং অতএবেন্দ্র ত্বোতা অতি- 
গ্রবলেনেন্দ্রেন তবয়া রক্ষিতাঃ সন্তঃ ॥ প্রত্যগোততবপদয়োশ্চেতি ত্বাদেশ; | ছান্দসমাত্বং | 

পৃতন্ততঃ পৃতনামাত্বন ইচ্টতঃ প্রবনলেন।ধুক্তাণ শব্রন্ সপহা।ম অভিতনেম। তথা বন্ুযষ্যতঃ 

জন্মং প্রহারায়াগচ্ছতঃ শক্রন্ সন্ুয়াম তেষামাগমনাৎ পূর্বমেব বয়ং সংভজেম। কিঞ্চ 

পুর্বে ধনেহশ্মিন যজ্ঞে নেদিষে অতান্তসন্নিশিতে অন্মিন্নহনি অভষবযুক্তে অগ্যতনেইহনি 

সুষ্বতে যজম।নায় তদর্থং অধিবোচতং হ।বঃপ্রদং যজমানং যজ্ঞং বা নু ক্ষিপ্রং অধিকং ব্রহি ॥ 

লোটি ব্যত্যয়েনাঙ। বচ উম্॥ কিঞ্চি হে ইঞ্জ! বয়ং যজমানাঃ ভরে সংগ্রামে কতং জয়ন্ত 

কর্তারং ত্বামুন্দিশ্ তজ্জয়ার্থং বাজয়ন্তঃ হবিল ক্ষণান্নসুপাচরস্তঃ বিচয়েম স্তোত্রাদিকং হবিরাদিকং 

বা বিচি্থয়াম | চিনোতের্ব্যত্যয়েন শপ.॥ পুনঃ কীদৃশং ত্বাং? ভরে দেবানাং সংগ্রামে 

অন্ুবজয়ে দেবানাং লম্যগ ভরণে বা কৃতং কর্তারং ॥ ভর ইতি দংগ্রামনাম। ভরতের্বা 

হইরতেব্রেতি যাঙ্কঃ (নি ৪1২৪ )॥ (১ম--১৩২ক-১খ) ॥ 
৬ হী 

ক 

অথ দ্বিতীয়া 

| | | 
স্বর্জেষে তর আপ্রন্ত বন্সন্যুষর্বব,ধঃ স্বন্মিকগ্ীসি 

| 
ক্রাণস্য স্বস্থিন্নগ্রসি। 

| | | 
ভহম্নি্ে। যথ! বিদে শীষ্চ1 শীষ্রেপবাচ্যঃ | 

ৃ | | | | 
, আন্মভ্রাতে সধ্যকু সন্ত রাতয়ো ভদ্রাভদ্রহ্য রাতয়ঃ ॥ ২ ॥, 



২ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ২১ বর্গ। ] দত্রিংখত্যধিক-শততমং সুক্তং। 8৫ 

--ৎ অথ পপ: *-- 

| | | | 
হ্বঃইজেষে। ভরে। আগ্রস্ত। বল্সনি। উষঃইবুধঃ। গ্বন্মিন। অঞ্জলি। 

] | | 
ক্রাণস্য । হুশ্মিন। অগ্রসি। 

| | ] ৫ | 
অহন্। ইন্দ্রঃ। যথা। বিদে। শীঞ্চহশীষ্1। উপহ্বাচাঃ | 

| | | | 
অশ্মহ! । তে। সর্যকৃ। সন্ত। রাতয়ঃ। তদ্রাং। ভদ্রন্ত। রাতয়ঃ। ২॥ 

অযমিল্ত্রঃ স্বর্জেষে স্বর্গগমনসাধনে ভরে সংগ্রামে যুদ্ধে আভিমুখোন হতস্ত ॥ গ্বর্গঃ ত্বাবিমৌ 

পুরুষৌ লোকে ্ুর্ামগ্ডলভেদিনানিতাদি স্মৃতিষু প্রসিদ্ধঃ॥ আপ্রস্ত আপননীলম্ত শক্রবধায় 
ঈতস্ততো ব্যাপ্তস্ত ॥ ওণাদিকো রঃ ॥ শুবশ্য বকুনি মর্গভূতে সম্মিন্ ভূতে অঞ্জলি অভিব্যক্তি 

মতি কপটাদ্িরহিতে ৷ পুনঃ নল এব নিশেহ্তে । গন্মিমণসি শ্বকীয়ে অঞ্রসি মুখে মহতি 

সংগ্রামে । যদ্ধা হ্সিনঞ্জস শত সয়মেল অপ্রচ্ছ্ন্ধে” আগতে সতি অহন্ শজন হিনস্তি | কম্ত 
ংগ্রাম ইতি তছ্ুচাতে । আপ্রস্ত আপননী 7 নন শণঘিতুর্বরা উর্ববধ উষঃকালে 

তান্সু্ঠানায় প্রবুধ্যমানন্য ক্রাণস্য যাগং নদ" শ॥ কণেত? শত ছুন্দসঃ শপো লুক ॥ অন্য 

যজমানন্ত শক্রনহন্ হিনস্তি। জাত” ১:1২ নামত 1787 শক ।পবাচাঃ লর্বেষাং শিবলা 

প্রণম্য গ্তত্যঃ ॥ শীর্ষং ছন্দসী 5 5 এয শরষ্বপণ লিছক্েরুবাত্তত্ং। নিত্যবীগ্পয়োরিতি 

দ্বির্ভানঃ॥ তত্র দৃষটাস্তঃ | যথা বিবে সর্ববজ্ঞয় শিরস। প্রণামাদ ক্রিয়তে ভূয়াত চ ততৈন- 

মিতার্থঃ| যদ্বা যথানিদ্বে মেন ওকাবেশ হস্তব্যং শক্রং জানাসি তং তং প্রহংসি ॥ 

বেতেন্ধ্য ত্যয়েনাম্মনেপদং ৷ পুরুমপ!তা7ঃ লোপন্ত খামনেপদেঘিতি তলোপঃ ॥ অথবা যথ! 

বিদ্রে যং যং বিন্দসে লতসে শক্রং তং তং মাবয়স অতঃ কারণাৎ ভ্বত্য ইত্যর্থঃ ॥ 

অন্মিন্পক্ষে ছান্দসো নিক্রণস্ত লুক । পূর্ববৎ তলোপঃ ॥ কিঞ্চ হে ইন্ত্র! তে রাত 

তবসন্বন্ধিনি ধনানি দ্রানানি অন্মত্রা অন্মান্থেব সধ্যক্সহ একোদেযাগেন লস্ত ভবন্ত ॥ লহ- 

পূর্ব দর্চতেধ ত্বিগিতাদিনা ক্িন্। সহশ্ত সধ্রিখিতি সধ্যাদেশঃ। আদ্রিসধ্যোরস্তোদাত্ত নিপা” 

তনং কৃৎ্স্বরনিবৃত্ত্যর্থমিতি স চাস্তোদাত্তঃ | উদ্দত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি ম্বরিতঃ ॥ কিঞ্। ভদ্র, 

স্ততান্ত তব রাতয়ঃ অন্মাসু দত্তানি দানানি ভদ্রা অতিস্থিরাণি সন্ত ॥ (১ম-১৩২ম- ২খ)। 
ঙীঁ 

চি 

অথ তৃতীয় 
| | | 

তত: প্রয়ঃ গ্রত্বথা তে শুশুকনং যন্মিন যজ্জে 

. | | | 
বারমকৃণ্থত ক্ষযমৃতস্য বারপি ক্ষয়মূ। 



৮৬ খাখেদ-সংহিত1 | [১ মওল। ১৯ অগুবাক, ১৩২ শুক 

| | ৰ 

বিতাদ্বোচেরধদ্িতানস্তঃ পশ্যস্তি রশ্িভিঃ | 

| | | | | 
সঘা! বাদ অন্বি্দ্র। গবেষণো! বন্ধুক্ষিপ্ত্যো গবেষণঃ ॥ ৩ ॥ 

--০ অথ পদ্দপাঠঃ *_- 

| | | 
তৎ। তু। প্রয়ঃ। প্রত্বরহথা। তে। শুশুক্কনমূ। যন্মিন। যজ্ে। 

| | | | | 
বারম। অকৃথ্বত। ক্ষয়মূ। খতন্ত। বাঃ। অসি। ক্ষয়ম্। 

| | | 
বি। তৎ। বোচেঃ। অধ। ঘত্বিতা। অন্তরিতি। পশ্তন্তি। রশ্বিংভিঃ | 

| | | | | 
লঃ। ঘ। বিদে। অনু। ইন্দ্রঃ। গোইএফণঃ। বন্ধুক্ষিৎহত্যঃ /| গোহএষণঃ ॥ ৩ ॥ 

হে ইন্দ্র! তত খলু গ্রসিদ্ধং প্রয়ঃ হবিলক্ষণমন্্রং শুশুককনং আজ্যাদ্রিসংযোগেন ভৃশং 

দীপ্তং শুচেপ্দীপ্তিকর্দমণ এতজ্রপং তে তব স্বভৃতং গ্রত্রথা পুরাতনং যথা তে তব স্বং ভবতি 

তথাগ্ভতনমপি সর্বদা হ্বামেব যজন্ত ইতি ভাবঃ॥ প্রত্ব পুর্ব বিশ্বেত্যাদিনা ইবার্থে থাল,। 

লিৎশ্বরঃ ॥ কীদৃশং তদ্দিতি উচাতে। যজ্জে যাগে যণ্মিনহবিষি দাতব্যে মতি বারং বরণীয়ং 

ক্ষয়ং স্থানং বেদিলক্ষণং অকৃথত কুর্ববস্তি খত্িজঃ। কন্তব বিশেষ ইতি চেদুচ্যতে | খতন্ত 

লত্যফলন্ত যজ্ঞন্ত বারলি ক্ষয়ং নিবাসস্থানং সংভক্তোহসি। যদ্বা খতমিত্যুকনাম তণ্ 

ক্ষয়ং স্থানং গ্রাণ্ডেহসি বৃষ্টি প্রদোহপি ইত্যর্থঃ। অথবা খতস্তাদিত্যন্ত ক্ষয়ং স্থানং ছযালোকাখ্যং 

বারলি যজমানং গময়িতাস। তৎ তাদৃশং বক্ষ্যমাণং কর্ম বিবোচের্বিব্রমহে। অধঃ অতঃ 

+কারণাৎ বিতান্তঃ দ্বিহোপেতয়োর্দযাবাপৃথিব্যেম্মধ্যে অস্তরিক্ষে রশ্মিভিরাদিতাযকিরণৈঃ 

পণ্তন্তি মেঘং নির্ভিগ্য রশশ্বদ্ব। রা গ্রবর্ষণরূপং কন্মন সর্ষে জনাঃ প্রত্যক্ষতঃ পশ্তত্তি। অন্মদ্বত্তং 

হবিবাদি ত্যং প্রাপয়িত্ব! তদ্রশ্মিত্বার! ধৃষ্টিং জনয়পীত্যেতৎ পর্ব শ্তত ইত্যর্থঃ। ইদানীং 

পরোক্ষতয়৷ স্বৌতি। লঘঃ ল খবিন্দ্র গবেষণঃ উদ্নকস্তান্বেষণশীলঃ তথ! বন্ধক্ষিত্ত্যঃ হবিঃ- 

প্রদানাদিনা বন্ধুতাবং প্রাপ্তবত্যো যজমামেভ্যঃ গবেষণঃ গবাং প্রসিদ্ধানাং এষণকর্তা ॥ 

ইবের্বাহুলকাৎ কর্তরি জুট যত্ধা গবেষমার্গেণ পূর্বববৎ ল্যুটু॥ যজমানফলন্ত মূগয়িতেত্যর্থঃ। অনু 

- উক্তক্রমেণৈব কর্তা লন্ বিদ্ধে বিন্দতে উদকপ্রাপ্ডিপ্রকাশং জানাতি ॥ (১ম-_-১৩২নু-_-৩খ)॥ 



চু ঙ প্ 

ই জষ্টুক, ১ ব্ধ্যার, ২১ বর্মী। ] ঘ।ত্রিংখতাযধিক-শততমং সুক্তং | ৯ 

তথ চতুর্থী 
| | এ 

স্ব ইথখ। তে পুর্ব চ প্রবাচ্যং যদঙ্জিরোভ্যো- 

| | | 
বণোরপত্রজমিক্র শিক্ষমপত্রজম্ | 

[ | | 

এভ্যঃ সমান্।(দিশম্মভ্যং জেমি যোগুনি চ। 

| | ছি. 
সুন্বপ্ভোরদ্ধয়৷ কঞ্চিদব্রতং হৃণায়ন্তং চিদব্রতমূ ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-_ 

| | | | 
দা উথা। তে। পূর্বইথা। চ। প্রহবাচাম। যৎ। অঙিরঃহভাঃ | অবৃণোঃ। 

| ] | 
অপ। ব্রক্ষমূ। ইন্ত। শিক্ষন। অপ। ব্রজ্জম। 

| ূ 
আ|। এত্যং.। সমান্তা। দিশা । অস্মন্াম) জেমি। যোৎলি। চ। 

সপ পি শা সপ জু এপ হা আজ ক 

| | 
মুঘংহত্যঃ। রন্ধয়। কম্। চিৎ। অব্রতম্। হ্ণাযস্তম। চিৎ।, অব্রতম্। ৪॥ 

হে ইন্্র! তে তবদমদ্ধি কর্ম ইথা ইথং উক্তপ্রকারং বক্ষ্যমাণরূপং বা পূর্ববথা পূর্ব মব 
পূর্বং যথালক্ষি প্রং প্রবাচ্যং সব্বৈঃ স্তোতব্যং তত্বদিদানীত্তনমণি স্বতাং ॥ ম্্ ইথেতাত্র ঈমা 
অক্ষাদ্দিত্বাৎ গ্রকৃতিভাবঃ ॥ কীদৃশং তদিতি তুচাতে যত ত্বমঙ্গিবোতভাঃ এতদ্গোক্রোৎ- 
পেন্ট মহধিতাঃ তেথামর্থায় ব্রজং অস্তরীক্ষে গচ্ছত্তং মেঘং অপারণোঃ অপবৃতবানলি | 
স্খযুদৃঘাট্য বৃষ্টিমুৎপাদিতবানসি ॥ ব্রজ ইতি মেঘনাম। ব্র্গঃ বরাহ ইতি তন্নামন্থ পাঠাৎ ॥ 
'** হে ইন্দ্র! ব্রং গবাং সমূহং অপ অযষ্টুত্যোঃ অপহত্যতেভ্যঃ এবাজিরোভ্যঃ শিক্ষন্ 
বিতরন্ রক্ষিতবানপসি। যত্বা পণিভিরপহৃতং বিলে স্থিতং গবাং ব্রজমপহতুমপাবৃণোঃ 
সপর্বতদ্বারমকবো)। কিঞ্চ হে ইগ্র! এভাঃ উক্তেত্য খষিষ্ছাঃ সমান্তাদি শাসমানয়াবীত্যাতেভ্ো| 
(যথা আ আনীয় দদালি তদ্বৎ ” অক্মভ্যমপি জেষি দনং সংগ্রামং বা জয় তদর্থং যোৎসি যুদ্ধ্ব 
চ। ছান্দলো বিকরণন্ত লুকু। ব্যত্যয়েন পরন্যৈপদম্ ॥ কিঞ্চ স্বং ুস্ত্তয: ত্বদর্থমতিযৃবং 

্বস্ত্যোহস্মতাং' কঞ্চদব্রতং জর্বমপি অধজ্বানং যাগবিরোধিনং রন্ধয় বাধ ৮ 
খখেদ-_ ২য় আষ্টক--১৩২-৩৩স--১৩ 



৯৮ | ধথেদ-সংছিত।| (১ মণ্ডল? ১৯ অবাক, ১৩২ কুক । 

কুর্ধিত্যর্থঃ। ন কেবলমযজানং কিন্তু হণায়স্তং চিদত্রতং চিদ্দিত্যবকুতৎসিতে অল্মাস্থ 'রোষং 

কুর্ববস্তং তমেবাষ্টারং স্বয়ং রোববস্তং বা। যন্ব! হৃণায়ন্তং চিৎ রোষং কুর্বস্তমপি অব্রতং 

অফর্দাণং পুনঃ হননালমর্থং কুর্বন্ রদ্ধয়॥ স্বনীঙ, রোষে। কণ্খাদিঃ ব্যত্যয়েনাকারঃ 18 ॥ 

অথ পঞ্চমী. 

| | | | " 
সং যজ্জনান্ ত্রতুগ্িং শৃর উক্ষয়ন্ধানে ছিতে তরুধন্ত ' 

| «| 
শ্রবস্তব; প্রযক্ষস্ত শ্রবস্থবঃ | 

| |. | 
তস্ম। আয়ুঃ প্রজাবদিদ্বাধে অর্চস্ত্যোজস। 

| | | |... 
ইন্দ ওক দিধিষস্ত ধীতায়ো দের অচ্ছান ধীতয়ঃ ॥ ৫ 

--* অথ পদপাঠঃ *_ 

| | | | | 
লম্। যৎ। জনান্। ক্রতুহতিঃ। শৃরঃ। ঈক্ষয়ৎ। ধনে। হিতে? 

| | 
তরুতবস্ত। শ্রবন্তাবঃ। প্র। যঙক্ষত্ত। শ্রবন্তবঃ। 

| | | | 
তট্মৈ। আঘুই। প্র্জাহবৎ। ইৎ। বাধে। অর্টস্তি। ওজল|। 

5] | | ] 
৮. ইল্জ্রে। ওক্যম্। দিধিষস্ত । ধীতয়ঃ1 দেবান। অচ্ছ্। ন। ধীতন়ঃ॥৫1 

যয ইন্সঃ শৃরঃ বিক্রান্তঃ সন্ জনান সর্বান প্রাণিনঃ জ্রতুতিঃ প্রজ্ঞাতিঃ সমীক্ষয়ৎ 

, লম্যগীক্ষমতি তত্তদবিষয়ান অস্তর্যামিরূপেণ সর্ব্বেষাং বুদ্ধিযু ্ থিত্বা তৈব্বিষয়ানুলেখস্তীতার্থঃ | যা 

ক্রতৃতিঃ কর্পুতিং শুকৃতদুষ্কতরূপৈর্নিমিতভূতৈত্বত্তৎ্ফলৈর্যোজয়তি এবং প্রেরয়তি লতি 

শ্রবন্তবোহব্নমিচ্ছস্তে। যজমানাঃ ধনে গবাদিরূপে হিতে অভিমতে সতি যত্বা হিতে ধনে 

অতিগ্রেতে লতি তরুঘন্ত হিংসস্তি শত্রুন্॥ তরুষ্য তি্রবধ কর্্মা। ছান্দলে লুঙি ব্যত্যয়েন চেদরও। 

তরতের্বা লি উকার শিপ। শপন্ত্রয়ো বিকরপাঃ তরস্তীত্যর্থঃ॥ অতঃ কারপাৎ শ্রবস্থবোইঃ 

হবিজ ক্ষণং ইন্দরায়াত্মনে বা ইচ্ছন্তঃ লত্তঃ প্রকর্ষেণ যজস্তে ॥ ছান্দসে 'জুঙি ব/ত্যয়েন ক্র 

কি ত্যা ইও তা প্রসিদধায়েজ্ায়ৈ আমু্ধবিল ক্ষণমননং পরজাবৎ পুত্রাদিসহিতং তবতি তৈ? 



২ অক, ১ জগ্যায়, ২১ বর্গ।] দব।ত্রিংখত্যধিক-শততমং সূক্তং। ৯৯ 

পহিতৈর্দায়তে ইত্যর্থ | কিঞ্চ যজমানাঃ ওজপা স্বকীয়েন বলেন বুক্তাঃ বাধে শক্রগাং বাধনে 
নিমিত্ততৃতে লতি বাধিতুং বাঁ॥ কৃত্যার্থে তবৈষেন। কেন্তুত্বন ইতি কেম প্রতায়ঃ॥ অর্চতি 
পৃজয়ন্তি। যঘা তণ্মা ই যজমানায়ৈব বাধে বলে নিমিত্ততৃতে লতি ॥ বাধ ইতি বলমাম। বাধঃ 

তবিষীতি তরামস্থ পাঠাৎ ॥ প্রজাবৎ পুভ্রাছ্যপেতমায়ুং অন্নং লন্কং ওজসা বলেন যুক্কাঃ অর্চন্তি 
ইন্্রং পুজয়ন্তি খত্ধিজ ইতি শেষঃ। কিঞ্চ ধীতয়ঃ কর্মবস্তো যজমানাঃ ইন্ত্রে উন্দ্রসমীপে 
গ্গায়াং ঘোষ ইতি বৎ তৎসামীপ্যং লক্ষ্যতে ইন্দ্রলোকে ইতার্থঃ। তন্ত্র ওক্যং ওকঃ 
নিবালস্থানং ॥ স্বার্থে যৎ॥ দিধিষস্ত ধারয়ন্তি ॥ ধিষশন্দে অত্র ধারণার্থঃ। জৌহোত্যাদিকঃ ॥ 

বাত্যয়েমাস্তাদেশঃ॥ ত এব পুনর্বিিশেষাত্তে । ধীতয়ঃ ম্বর্গসাধনকর্দবস্তঃ সস্তে! দেখা অচ্ছান 

দেবানাভিসুখ্যেন প্রাপ্তমিব ওক্যং দিশিষস্তেত্যঙ্গয় ॥ (১ম--১৩২সু_৫খ)। 
রি ঙ 

অবিবাকোহনি মানসগ্রহতক্ষণানস্তরং নক্ষত্রেধু ভৃষ্তমানেধু অধ্বর্্য প্রমুখাঃ 

লর্ষেবে বুবস্তযিত্যেতাং জপেঘুঃ | গার্থপত্যে জুহ্বতীতি খণ্ডে সুজিত্--ধুবস্ত- 

মি্রাপর্ধতা পুরোযুধেতি জপস্ত ইতি ॥ 

নৈষ! ষ্ঠী-_ 

| | | 
যুবস্তমিক্দ্রপর্ববত। পুরোযুধ! যে। নঃ পৃতন্য।দপতস্তশিদ্বতং 

| ূ 
বজেণ তং তমিদ্ধতম্.। 

| | তি 
দূরে চত্তীয়চ্ছন্তসগহনং যদিনক্ষৎ | 

। | | এর 
অস্মাকং শত্রুন পর শুর বিশ্বতো! দর্শ্মাদরান্ট বিশ্বতঃ.। ৬ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

চি 

| | 
বন্তেণ। তম্হতঙ্। ইৎ। হতম্। 

রা এ ] 

দ্ুরে। চঙ্ডায়। ছন্ংলং। গহনমূ। যৎ। ইনক্ষৎ। 

| | | | | | 
আন্মাকদ্। শক্রন। পরি। শুর। বিশ্বতঃ। দর্শা। দর্যাষ্ট। হিশবত। ৬৯ 



্ 

১০৬ খখেদ-সহহিতা |: [১ মণ্ডল) ১৯ অন্কুবাক, ১৩৩ সুভ) 

হে ইন্দরাপর্বতা ইন্্ঃ প্রলিদ্ধঃ পর্ববতঃ পর্ধবান্ মেঘ: তদক্িমানীদেবঃ | তৌ ধুবাং 
পুরোধুধা লংগ্রার্মে পুরতো মোদ্ধারৌ নোহম্মাকং ষঃ শক্রঃ পৃতস্তাৎ অন্ধান্ হস্তং পৃতনামাত্বন 

ইচ্ছতি তং তমিৎ লর্বমপি শত্রং অপহুতং নাশয়তং ॥ হস্তেলে টা্ছুদাপ্তোপদেশেত্যনুনালিক" 

গোপঃ॥ কেন সাগনেনিতি তদুচ্যন্তে। তং তমিৎ সর্বমপি শক্রং হস্তং। বজেণ লাধনৈন 

প্রাপু তং ঈদৃক্ পাধর্থামন্তীতি দর্শগতি | যৎ গো বজ্বঃ ॥ লিঙ্গব্যতায়ঃ॥ দৃরেততায় অত্যত্ত- 
দুরদেশে গতায় চাতযতেরধ্য! নাশকর্মণঃ নষ্টাখাদর্শনম(পন্রীয়েত্ার্থঃ ॥ গ্রপিতন্কভিতেত্যাদো 

নিপাতনাদিডভাকঃ ॥ তাদৃশং শক্রং ছন্ৎসৎ ছন্দয়তি কাময়তে হস্তং ॥ ছন্দতেঃ কাস্তিকর্মণ 

ইদং রূপং ॥ কিঞ্চ গহনং ছুরবগাহং স্থানং অতিকঠিনং হৃদয়ং শক্রুপমীপং বা ইলক্ষৎ 

ব্যাপ্রোতি ॥ নক্ষ গতৌ। ছান্দস ইকারোপজনঃ। উনক্ষতি্্বা প্রকুত্যত্তরং ॥ ইদানীমিল্র 

এব তৃয়তে। হে ্ শুর শোর্য্যোপেতেন্দ্র ! অন্মকং বিরোধিনঃ শত্রন বিশ্বতো! বিশ্বান্॥ 

লার্ববিভক্তিকস্তসিল ॥ পরি পরিতঃ 'বিশ্বতো বিশ্বৈরূপায়ৈর্দযীষ্ট দারয়লি। ' কিঞ্চ দর্ঘ্ঘা 
শক্রুণাং দারকঃ॥ দারয়তেরন্যেভ্যোহপি দৃশতান্ত ইতি মনিন্। ণিলোপে উদাত্ত নিবৃত্তিস্বরেণ 

মনিন উদাততম্। হুবশ্ছান্দসঃ | যদ্ধা দৃভয়ে। ঘটাদিতান্মিতাং তৃষ্ব ইতি হস্বত্বং॥ তব 
পূর্বেবাক্তো বজঃ বিশ্বতঃ সর্ববান্ শজন্ সর্রৈকপাৈর্রব! দধীঃ দারয়তি। যছ| দর্া শক্রণাং 
দারকঃ, ইন্ড্রো দর্ীষ্ট কাৎনেেন দারয়তি শব্রুন্॥ (১ম -১৩২স্-৬ঞ্ধ)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত প্রথমে একবিংশে বর্গঃ ॥ ২১ ॥ 

্রয়ন্ত্রংশতাধিক-শততমৎ সুক্তৎ | 
শপ 11৩1 

উভে পুনামীতি গপ্তর্চং সপ্তমং গৃক্তম্। পারুচ্ছেপটৈন্্রং। আছ্ঘা জ্রিষ্টুপ,। 

অভিনগাত্যান্যান্তিক্রোইনুটুভঃ। পিশংগত্ষ্টিমিত্যেষ। গায়ত্রী! অবর্শহ ইত্যেষা ধৃতিঃ। 

বনোতি হাঁত্যনতিধানাদতা্টিঃ। অত্রষ্প্রমণিকা _উভে পপ্তাদৌ ত্রিষ্ুপ, ত্রিজোহমু্ডে। 
গায়ত্রীধৃতিরিতি। অন্ত সুক্তত্ত বিনিয়োগ মহাশৌনকঃ। উভে পুনামিতি, পুরা রিপুস্াপত 
প্রকীন্তিতাঃ। তা জপন্প্রযতে! নিত্যমিষ্টান্ কামান্ সমশ্তে। তা জপন্ হস্তি 

বিক্ষাংলি লপত্বাংশ্চ নিকৃত্ততি। (১ম--১৩৩স্থ) ॥ 

ওপর প্রথমা-- 

ও | | | [রি  উভে পুন।মি রোদলী খতেন দ্রুহে! দহামি সংমহীরনিক্দ্াঃ। 

ঃ পা বারা ওর ০০ পা 

| ূ |] 1]... | 'আভ্রিগ্য যত্র হতা। অমিত্রা বৈলস্থানং গরিভৃহল। অশেরন্॥ ১৪. 
ধ 

৮ 
+ 

£ 



ন্ 

২ জ্টক. ১'সগায়, ২২ বর্গ। ] ত্রয়স্ত্িংশতাযধিক-শততমং সুক্তং । ১৩১ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

"| না | | 
উভে ইতি। পুনামি। রোদসী ইতি। খতেন। দ্রুহঃ। জহামি। সম্। মহীঃ। অনিষ্ত্রাঃ 8. 

| | | |, ও | 
অভিহ্ব্রগ্য | যত্ত্র। হতাঃ। অমিজ্রাঃ। বৈলহস্থানম্। পরি। তৃহ্লাঃ। অশেরন্॥ ১॥ 

হে ইন্দ্র! খতেন তছুদ্দেশ্োনযজেন বলেনোতে রোদসী গ্যাবাপৃথিবী পুনামি লোক ঘয়ম্ 
হিংলকানাং তশাধষ্টগাং বা অপগমনেন পাবয়ামি। কিঞ্চ তূলোকে অনিজ্ত্রাং, ইন্- 

, কিরহিতানাং আশ্রয়তৃতা মহীঃ উব্বাঁঃ অতএব দ্রঃ দ্রোহিণামাঁধারভূতত্বাৎ স্বয়মপি দ্রোগ্ীঃ 
সংদহামি সমদ্ৈক হেলয়া দহামি। পুনক্জা এব বিশেঘবাস্তে | যত্র যাস ভৃূমিযু অমিত্রা 
শত্রবঃ অভিবগ্য অতিতো গৃত্বা হতাঃ সর্বব€ঃ প্রাপ্থাঃ অন্মাতি্ধাতিত! বা! ॥ ব গতি্গতিকর্ধমা। 
ছান্দসো ধাতুঃ॥ তে সর্ধ্বে পরিতৃহ্লাঃ হিংসিতাঃ ॥ তৃহুহিংসার্থঃ। উদিত্বাপ্তস্য বিভাষেতীট্- 
প্রতিষেধ: ॥ হিংলিতাঃ সন্তঃ অশেরন্ শয়নং প্রাপ্ত।ঃ ॥ শেতেব্বাতায়েন পরন্মৈপদ্ং। 
শীডোরুটু। শীঙঃ সার্ববধাতুকে গুণঃ ॥ বৈলস্থানং । বিলশবে গর্ভসমানার্থঃ। স চগর্ভঃ 
শ্বশানবচনঃ। অতোইয়মপি শ্রাশানবাচী। অথবা বিলমন্বদ্ধি স্থানং নাগলোকঃ তত্র 
বা অশেরন॥ যত্বা বিলক্ষেপে ইতি ধাতুং ঘঞএর্থেকঃ স্বার্থিকোহণ ॥ তত্র শবাঃ ক্ষিপ্যন্তে 
ইতি বৈলস্ানং শ্বাশানং তত্র ত্বয়া হতাঃ ভূমিং শাশানবৎ কতা সর্বত্র শেরতে তান 
দ্রহামীত্যর্থঃ ॥ (১ম -১৩৩শ্ব--১খ) ॥ 

গু চি 

তত 

অথ দ্বিভীয়।__ 

| | | 

অভিরগ্যাচিদ্দ্রিবঃ শীর্ধ। যাতুমতীন[মূ ) 

| | | 
,  ছিন্ধি বটুরিণ। পদ মহাবটুরিণ। পদ ॥ ২ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

০০০ পে পা) ও 

| | 
অভিইব্রগা। চিৎ। অদ্রিহবঃ। শীর্া। যাতুহমতীনাষ্। 

॥ 1 
ছিন্ধি। বটরণা। পদা। মহাহবট,রিণা। পদ] | ২। পু 

অভরিবঃ বৈরিণাং ভক্ষকঃ যী অদ্রের্শেঘন্তাদর্তবিজ্ঞ ত্বং যাঁতুমতীনাং হিংলাধতীনাং 
গেনানাং যত! যাতনাসা ধনাস্ট্াযুধানি যাতুনি তদ্বতীনাং অপবা যাতবো রক্ষাংলি তদ্বতীমাঃ 



১৪২ ধাহেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ১৯ অন্থবাক) ১৩৩ কুত্ত । 

পেনানাং ॥ কর্্বণি যী ॥ শত্রণাং সেনাঃ তাসাং শীর্ষ। শীর্ষাণি অভির্গ্যাচিৎ অভিতঃ প্রাপ্যেব 

ছিন্ধি চর্ণয। যদ্ধা তাসাং লব্বন্ধীনি রথাদীনি ছিন্ধি। কেন লাধনেনেতি তছুচ্যতে। বটুরিণ! 

পদ্লা বেউ্ুনশ্লীলেন সর্ববব্যাণ্ডেন ত্বদীয় পাদেন অতিনিত্ৃতেনেত্যর্থঃ ৷ যঘ! বটরিণা পাদ 

বেইনশীলেন হস্তিনঃ সম্বন্ধিনা পাদেন এরাবতপাদেনেত্ার্থঃ। ন কেবলেন যেন কেন 

পাদেনেত্যাহ__মহাবট,রিণা পদা মহাবেষ্টনবতা স্বীয়েনৈরাবতপন্বস্ধিনা বা পাদেন ছি্ধি চূর্ণ 

বট বেষ্টনে। খর্জিপিঞ্য।দিভা উরোলচ[বিতুযুরচ প্রত্যয়; অতঃ ইনিঠনাবিতীনি$ ॥ ২ ॥, 

অথ তৃতীয় 

| | 

অবাস।ং মঘগ্রহি শর্ধে। যাতুমতীনাম্। 

] | 

বৈলস্থনকে অমকে মহাবৈলস্ে অমকে ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| [ ৰ 
অব। আসাম্। মঘহলন্। জহি। শধ | যাতুইমতীনাম্ । 

না পর থা ওত ও 

| 
টবলহস্থানকে | অর্শাকে। মহাইবৈলস্থে। অন্মকে ॥৩॥ 

হে ইল্্র! মঘবন্ ধনবন আসাং যাতুমতীনাং যাতনাসাধনান্থাযুধানি যাতুনি তদ্বতীনাং যাতু- 

ধানবতাং বা লেনানাং শর্দো নলং অবর্জহি চুর্ণঘ। তথা কৃত্বা চ অর্শাকে কুৎসিতে শবৈর- 

রণীয়ে বৈলঙ্থানকে কুৎসিতে পৃর্ব্বোস্তলক্ষণে শ্মশানে ক্ষপয়েতি শেষঃ। যদ্থা বৈলস্থাণকে 

বিলসন্বন্ধিনি কুৎসিতে স্থানে অন্ধক্কারাবৃতে অধোলোকে স্থাপযেতি শেষঃ | নম্ু যন্ত্র কাঁচৎ 

কুপ্রে নেত্যাহ মহানৈগান্থে সবির্গস্তব্যে মহাশ্বশানে নাগলোকে বা। পুনঃ কীদূশে অর্পাকে 
(কুৎলিতে গতান্মুভিররণীয়ে ॥ (১ম--১৩৩ক্--৩খ)॥ 

ক কি 

ধী 

অথ চতুর্থী 

| 1 | 
যাপাং তিত্বঃ পথশশতোভিরঙ্গৈরপাঁ৭পঃ। 

4 |] ও 4 

তৎ নুতে মনায়তি তকৎনত্র তে মনায়তি ॥ ৪ ॥ 



২ অক, ১ অধ্যায়, ২২ ব্গ।] ভ্ত্য়স্ত্রিংশঙ্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৪৩. 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ৃ 
যালাম্। তিত্ঃ। পঞ্চাশতঃ। অভিহ্রঙ্গৈঃ। অপইঅবপঃ। 

তৎ। স্ু। তে। মনায়তি। তকতৎ। স্ু। তে। মনায়তি॥ ৪81 

ছে ইন্ত্র! যালাং পূর্ধমন্ত্রো জলক্ষণান1ং সেনানাং তিঅঃ পঞ্চাশতঃ ত্রিগুণিতপঞ্চাশৎলংখ্যাং 

 জার্ঘশতং অভিত্বগৈঃ অভিগমনৈঃ ॥ বৃগতিরগতিকর্শেতযক্তম্॥ অভিগম্য অপাবপঃ নাশিত- 
 খানসি। হে.ইন্দ্র! তৎ তাত্ুশং সেনাবধাদ্দিরূপং কর্ন মনায়তি সুষ্ঠু সংভাবযতীত্যর্ঘঃ | 

কিঞ্চ হে ইন্দ্র! তে তব অধ্যর্ধশতশক্রলেনাজয়রূপং মহদপি তকদিতি স্্যনায়তি অত্যন্প- 

মিদমিতি সুষ্ঠু মন্ততে ॥ (১ম--১৩৩স-৪খ)॥ 
ঙি গু 

কী 

অথ পঞ্চমী-_ 

|. ূ | | 
পিশঙভৃষ্টিমংভূণং পিশাচিমিন্্র সংম্বণ | সর্ব রক্ষে| নিব ॥ ৫ । 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
গিশঙইভূষ্টিম | অংতভৃণম্। পিশাচিম্। ইন্্র। সম্। মুণ। সর্বম্। রক্ষঃ। নি। বর্য় |৫॥ 

হে ইন্দ্র! পিশংগতৃষ্টিং ঈষর্দ্রক্তবর্ণণ অংভূণং অতিভয়ঙ্করং শব্বায়মানং ॥ ভ্রণশবে যক্ত্- 

লুগস্তাৎ পচাগ্যচি ছান্দসো মলোপশ্চ॥ যদ্বা মহাস্তং অতি গ্রবৃদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ অংভূপ ইতি মহল্লাম। 

ংভূণং মাহিন ইতি তত্র পাঠাৎ॥ উক্তবিধিং পিশাচিং পিশাচবিশ্ষং জরামিত্যেকে সংমৃণ 

সমাক্ হিংলয়। ন কেবলং তমেকং কিন্তু সর্ববং রক্ষঃ বক্ষণনিমিত্ততৃতং রাক্ষসাদিকং নিব 

নিষ্দয়॥ বৃহ হিংলায়াং। চৌরাদিকঃ॥ নাময় বধকর্মৈতৎ নিতো শয়তি নিবর্হয়তীতি 
তত্রোকত্বাৎ ॥ (১ম--১৩৩স্--৫৭) ॥ 

দপরাত্রম্থ বষ্ঠেহনি প্রউগশস্তক্রে এন্দ্রতৃচন্তাবন্্থহ ইন্দ্রেত্যাদিকে প্রধমাদ্িতীয়ে 
ষষ্ঠন্রেতি খণ্ডে হতিতম্। অবর্হ ইন্দ্র বৃযস্িন্দ্রেতি ॥ 

সৈষ। ষষ্টী-_ 

| | 
অবমছ ইন্দ্র দাদৃহি শ্রী নঃ শুশোচ হি স্তৌঃ 

| 4 
ক্ষানতীব। অদ্রিবোদ্বণাং ন ভাষণ অভ্্িধ:। 



১5৪ ) াথেদ-সংহিত| | [১ মওল, ১৯ অন্ুযাক, ১০৩ সুজ 

7 |. | 
গুদ্বিন্তমে! হি শু্মিভিব্ধৈরুগ্রেতিরীয়সে। 

| | | | | 
অপুরুষদ্বে। অপ্রতীত শুর সত্বভিস্ত্রিপপ্ৈঃ শূর পত্বতিঃ ॥ ৬ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ৃ | 
অবঃ। মহঃ। ইন্ত্র। দর্দৃহি। শ্রধি। নঃ। শুশোচ। হি। স্যৌঃ। 

ক্ষাঃ। ন। ভীষা। অদ্রিহবঃ | দ্বণাৎ। ন। ভীষা। অদ্রিইবঃ | 

| | | | 
শুম্মিনহতমঃ। হি। শুশ্মিহতিঃ | বধৈঃ। উগ্রেভিঃ। উয়সে || 

না অপ্রতিহইত। শূর। রাড জি২সট্তঃ। শূর। টি ॥ ৬॥ 

হে ইন্দ্র! মহঃ মহতো মেঘস্ত ॥ কর্্মণি যি ॥ মহান্তং জলধারিণং মেঘং মহান্তং বৃত্রং বাঁ 
সব; অবস্তাৎ অবাঙ্মুখং ॥ পূর্ববাধরেত্যার্দিনা অসি প্রত্যয়ো বাদেশ্চ। অয়রূধরবরিত্যুতয়গা 

ছন্দপীতি রেফঃ॥ দদৃহি বিদারয়। কিঞ্চ নঃ অন্মদৃবাক্যং শ্রুধি শৃণু। হে অদ্রিবঃ অদ্রির্মেঘঃ 
তথবশ্িন্্র! হি যন্মাৎ কারণাৎ ছ্যৌঃ ছ্যুলোক আশ্রয়ভূতঃ শুশোচ শোচতি বৃষ্ট্যতাবেন হবিরাস্ত- 

ভাবার্দিতি ভাবঃ। কিং বৎ ক্ষান॥ ক্ষেতি ভূনাম। ক্ষায়স্তি নিবসত্ত্যশামিতি ক্ষাঃ | ক্ষৈজৈষৈ 

ক্ষয়ে অধিকরণে ক্ষিপ,॥ ক্ষান সর্ববনিবা সাশ্রয়ভূমিরিব ৷ সা যথা তীধাবৃষ্্যতাবাৎ লন্কাদিশোধ- 

ভীত্য1 শোচতি তদ্বৎ লোকন্বয়মপি বৃষ্টাভাবেন শোচত ইত্যর্থঃ। অস্ুরপক্ষং লোকদ্বয়মাবর্তা 

প্রবর্ধঘানং ধর্ভুমসহমানে গ্যাবাপৃথিব্যো শোচত ইত্যর্থঃ। 'তন্মাৎ শ্রধীতি পূর্ববত্রান্য়ঃ। 
ভীতৌ দৃষ্টাস্তঃ। হে অদ্রিবঃ! শক্রণাং তক্ষক যা অদ্রির্বজ্রঃ তেন তদ্বন্ হে ইন্ত্র! ঘ্বণাৎ 

ভীযান দীপ্তাৎ অগ্রেমৃ্ডিতরাবটুভীঁত্যেব ত্বষুতত্যা পূর্ববং যথা গ্যাবাপৃথিব্যৌ শোচতন্তঘ্বৎ। 
অক্্রেতিহালমাহুঃ__পূর্ববং জগতি মহান্ধকারেণাৰৃতে সতি দেবা বিচিন্ত্যাগ্লিং প্রার্থিতবস্তঃ 

ল চ ত্বষ্টরূপেন গ্যাবাপৃথিবীত্যাং সকাশান্তমো বিদস্তপ্নদপদ্ধত। তং দুষ্ট গ্।বাপৃথিবো 
বিভ্যতুরিতি। ল চোভে (খ* দং ১৭১) ত্বষুর্ব্িত্যতুরিত্যাদ্ি শ্রুতিতোইবগস্তব্যঃ। 
যত্বা ঘ্বণঃ কেবলোহগ্সিঃ তন্মাদ্দধ যথা বিভীতত্তত্বৎখ। লা চ ভীতিররেজেতাং রোদসী 

(খ+ লং ১২1৩২) ইত্যাদি শ্রুতিতোধ্বগন্তব্যা। তারবশ ভীতিং বৃষ্িপ্রদধানেন পরিহরেত্যর্থঃ। 
হে ইন্দ্র! ত্বং শু্মিতির্বলৈঃ শুদ্বিস্তমো হি অতিশয়েন বলবান্ খলু। অতঃ কারণাৎ উগ্রেতিঃ 

 উদগ্দৈঃ অতিক্র,রৈঃ বটৈত্তদুপাঠৈঃ লহিতত্বং ঈপ্নসে শব্রন্ মেবাস্াগচ্ছলি ॥ ঈষ্ গতৌ। 
দৈধাদি কত্বাৎ ইন ॥ যদ গুম্মিতির্বধৈরিতি লবব্ধঃ | হে শুর বিক্রান্ত ! লত্বভিরপ্রতীত অবসরে 



ই অষ্টুক, ১ অধ্যায়, ২২ব্গ।] ভ্রয়ন্ত্িংশঙ্য ধিক-শততমং সৃক্ং | ১৩৫ 

ক্লক্ষংপ্রতৃতিভিরপ্রতিগত যুদ্ধে শক্রতিরনাক্রান্ত। যদ্বা সততিঃ এ্রাণিভিরসংস্ক হমনস্ৈ- 

খ্বনধিগত অপুরুব্গঃ পৌরুযোপেতানাং যজনলসমর্থানামহনন্বং ব্রিলপৈঃ লত্বতিঃ ত্রিতিঃ 

লগ্ততির্বা সহৃতিরনুচরৈকপেতঃ সন্ ঈয়স ইত্যন্থয়ঃ ॥ ( ১ম--১৩৩হ_৬৭ ) | 
ঞ ৪ 

প্রাতঃদবনে ব্রাঙ্গণাচ্ছংলিনঃ প্রস্থিতযাজ্যারাঃ পুবস্তাত্বনোতিহীত্যেবা প্রঙ্ষেপনীরা। 
তব্ৈব থণ্ডে সুত্রিতম্--বনোতি হি সুস্বন্ ক্ষয়ং পরীণসো মোষুবো অন্মদতিতানি পৌংস্তেতি | 

তামষেতাং সগুমী মুচমাহ-_- 

| 
বনে।তি হি স্বন্বন ক্ষয়ং পরীণপঃ সুন্বানো হিচ্বা 

| 
যজত্যবদিষে। দেবানামবদ্ধিষঃ। 

| | | 
স্ন্বান ইৎ সিষাশতি সহ! বাজ্যরৃত? | 

| | | | 
সবন্বানায়েন্্রে। দদাত্যাভুবং রয়িং দপাত্যাতুবম্ ॥ ৭॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
বনোতি | হি। ুম্বন্। ক্ষয়মূ। পরীণপঃ | সুম্বানঃ। হি। ম্ম। 

| | | | | 
যঞ্জতি। অব। দ্বিষঃ | দেবানাম। অন। দ্বিষঃ। 

| | 
স্বন্থবানঃ। ইৎ। সিসাসতি। সহআ্া। বাজী। 'অনরুৃত। 
আরা সা শা খাটি পপ 

জু্থানায়। ইত | দদাতি। না রয়িম। দদাতি। জী ॥ ৭॥ 

হেইন্ত্র! সুষ্বন্ ত্বামুদ্দিস্টাভিষলং কুর্ববন্ যজ।ানঃ ক্ষষং সবর্ববস্তব্যং গন্তবাং বা গৃহং 
বনোতি হি ত্বতপ্রসাদাৎ সংভজতে। হি গ্রসিদ্ধার্থঃ। কিঞ্চ সুম্বানো হি সোমযাগং কুর্ধবাণ 
এব পরীণলঃ পরিতো নষ্জান্ সংবন্ধান্ দ্বিষো হ্েষ্টুন বয়জতি নাশয়তি। ন কেবলং যাগদ্বেষিণঃ 
দেবানাং (দ্বযোপ্যবয়জতি। কিঞ্চ সুনান ইৎ অভিষবোপলক্ষিতং যাগং কুর্ববাণঃ হে ইন্দ্র! 
তবতপ্রসা্দাৎ বাজী বাজনান্ অন্নবান্ অবৃতঃ পরৈরনাক্রান্তঃ সন্ সহত সহত্রাপ্যপরিমিতানি 
বাদধনানি লিষালতি সাধয়িতুং লংতক্তং ইচ্ছতি | লনেঃ লনি লনীবস্তর্েতি বিকর্নাঘি- 

খথেদ--য় সষ্টক--১৩৩-৩৪স ১৪ বৃ 



১০৬ খখেদ-সংহিত1। [১ মণল, ২, অনুযাক। ১৩৪ হুক্ত। 

ডতাবে জনপনখনেত্যাত্ধং ॥ 'কেনেদং লত্যত ইতি তত্রাহ। নুম্বানায় ইন্তরযুদদিত্য সোমযাগং 

কুর্ববাণায় যজমানায় বা অয়মিন্ত্রঃ আভুবং লমস্তাদ্ ভবনশীলং তথা আতুবং পুনর্ভবনশীলং 

অতিলমুদ্ধং রয়িং গবাদিরূপং ধনং দদাতি প্রযচ্ছতি | তল্মাৎ সুম্বানঃ লিষাসতীত্যর্থঃ ॥৭॥. 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত প্রথমে ত্বাবিংশো বর্গঃ ॥ ২২॥ 

ইতি প্রথমে মণ্ডলে একোনবিংশোইন্ববাকঃ ॥ ১৯॥ 
ডু গু 

ডট 

চতুস্থিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং। 
পিষ্ট কী সন শি 

স্প্প শী সা ৪ 

বিংশোইস্থবাকে ফট্হৃক্তানি। তত্রাত্বাজুব ইতি বড়ুচং প্রথমং ুত্তম্। পারুচ্ছেপমাতাষ্টং। 

্বশ্লোবায়বিত্য্তযা্ঃ চতুঃবষ্টযক্ষরা বায়ব্যং ত্বিতচ্যমানত্বাদদিদযুত্তরং চ বামুদেবত্যং। অত্রানু- 

ক্রমণিকা। আ৷ তা ষড়বায়ধ্যং ত্বং ত্যাষ্টিরিতি। বিনিয়োগো লৈঙগিকঃ ॥ ( ১ম--১৩৪স) ॥ 

তত প্রথম।-- 

| | 
আ তব জুশে রারহাণ। অভিপ্রয়ে। বায়ে। বহম্তিহ 

| | | 

পূর্ববগীতয়ে সোমস্ত পুর্ববগীতয়ে। 

| | 
উধ্বাতে অন্যু সুনৃতা মনস্তিষ্ঠতু জানতী। 

| | | | 
নিযুতধত। রথেনায়াহি দাবনে বায়ো মখম্য দাবনে ॥১॥ 

! 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

, | : | | | 
আ। ত্বা। জুবঃ। ররহাণাঃ। অভি। প্রয়ঃ। বায়ো ইতি। বহস্ত। ইহ। 

ূ | | ্ 
পূর্বইগীতয়ে। লোমস্ত। পুর্বংপীতয়ে। 

| | | 
উধবা। তে। অন্থ। শুনৃত। মনঃ। তিষ্ঠতু। জানতী। 

ঙ 

| ূ | | 
নিযুতধতাঁ। রখেন। আ। যাহি। দাবনে। বায়ো ইতি। মথন্ত। দাবনে। ১ 

রি 

তং 



২ অষ্টক, ১ অগ্যায়, ২৩ বর্স। ] চতুক্তিংশত্যধিক-শততমং সূক্তং |. ১৯৯ 

হে বায়ো!ত্বা ত্বাং জুবঃ গমনশীলাঃ ররহাণাঃ লীদ্রগামিনঃ বলবস্তো' যা লামর্থা্িযুৎ- 
লংজ্ঞকা অস্বাঃ॥ রহি গতো। লিটঃ কানচ। ছাঙ্গলোইন্ুনাদিকলোপঃ॥ ইহ অস্রিন্ 
যক্তে প্রঃ হবিলক্ষণমন্নং অতি অভিলক্ষ্য আবহস্ত গ্রাপয়ন্ত। কিমর্থ ? সোমন্ত পূরধবপীতয়ে 
গূ্ববৎ পানায়। পুনঃ কিমর্থং ? পূর্বগীতয়ে ইতরদেবেত্যঃ পুরা পানায় ॥ অকুদ্বৃধাদিত্বাৎ 
পূর্বপদাস্তোদাভত্বং ॥ কিঞ্চ হে বায়ো! তে তবসম্বন্ধি মনঃ অন্ুন্থনৃতা প্রিয়পত্যাত্মিকা 
গুতিরূপা অন্মদীয়া বাক্ তিষ্ঠতু। আশ্রিত্য সর্বদা বর্ততাং হর্ষয় তিত্যর্ঘ: ॥ হনূতেতি 
বাঙুনাম। স্নৃতা ব্রদ্মেতি তন্ামসুক্তত্বাৎ ॥ উধ্ব1 উন্নতা তথা জানতী তব গুণান্ বিশেষে 
অবগচ্ছস্তী সোমপানার্থং স্তত্যর্থং চ। হে বায়ো! মখন্ু যজ্তন্ত দাবনে দাতব্যায় হবিষে 
ততত্বীকারাম়। পুনঃ কিমর্থং ? দাবনে অশ্ভাং অভিমতদানায় ॥ উভয়ত্র দ্দাতেঃ কর্ম 
ভাবে চ ক্রমেণৌণাদিকো বনিঃ। ছান্দসঃ উপধালোপঃ॥ নিষুদ্বতা রখেন নিযুত্ির্ুক্েন, 
রথেন আয়াহি আগচ্ছ 1 (১ম--১৩৪স-_-১খ)॥ 

ভাথ দ্বিতীয়না-_. 

| | | 
মন্মস্ত হা মন্দিনো বায়বিন্দবোস্মৎ ক্রাণাপঃ মৃরৃত। 

ঠা | | 
অভিদ্যবঝে গোভিঃ ক্রাণা অভিদ্ঠৰঃ | 

| | ] 
ষদ্ধ ক্রাণ। ইরধ্যৈ দক্ষং সচস্ত উত্তয়ঃ। 

| সধীচীন! নিষুতে। দাবনে ধিয় উপক্র্বত জংধিয়ঃ | ২). 

--০ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | | | দত্ত। ত্বা। মন্দিনঃ। বায়ো ইতি। ইন্দবঃ। অন্মৎ। ক্রোপাস:। শুংকতাঃ।, 

| 1 | অভিহদ্কবঃ। গোতিঃ। ক্রাণাঃ| অভিহ্গ্যবঃ। 

| | . 
যখ। হ। ক্রাপাঃ। ইরধ্যৈ। দক্ষমূ। সচন্তে। উতয়ঃ। 

| ৃ | ., | লঞজীচীনা। । নিংধুতঃ'। দ্বাবনে। ধিয়ঃ। উপ। »ক্রবতে। ঈম্। বিঃ) |. ক&, 



১৬৮. খখেদ-সংহিত| | [১ মণ্ডল, ২ অন্রবাক, ১৩৪ সুক্ত) 

হে বায়ো। ত্বা বাং অন্মৎ অন্মাকং সম্বন্ষিনঃ ইন্দবঃ কেদয়িভারঃ লোমাঃ মন্দস্ত মাদয়ন্ত ট 

ব্যতায়েন পরন্ৈপদং ॥ কীরৃশাঃ.সোমাঃ ? মন্দিনো মাদয়িতারঃ ক্রাণাসং কুর্ববাগাঃ স্বকার্যযং 

হর্যাদিকং স্ুরুতা অভিষবঃ দশাপবিভ্রশোধন গ্রহণাদিভিঃ সুষ্ঠুকূতাঃ অতিছ্ভবঃ অভিতো 

গ্োতয়স্তঃ গোভিব্বাগভির্নন্্রূপাতিঃ জ্রাণাঃ ক্রিয়মাণাও তুয়মানাঃ যদ্বা গোভিরগস্ত,তিঃ 

আহবনীয়ং প্রত্যানেতৃতিঃ ক্রাণাঃ হুয়মানাঃ ॥ কবোভেঃ শানচ,। ছান্দসঃ শপোলুক্ ॥ তথা 

অভিগ্ভবঃ অভিগন্তারঃ | হেলায়ো! যদ্যস্যাৎ বারণাৎ॥ হশব্ঃ গ্রসিদ্ধৌ ॥ দক্ষং অন্দদ্যাগ- 

দেশং গ্রতিগন্তযুৎসাহনন্তং সমর্য়িতাবং বা ঈং ভ্বাং নিযুতঃ এতৎসংজ্ঞকান্তবাশ্বাঃ দাবনে 

দানায় হবিঃম্বীকাবনিমিত্তং শিয়ঃ কর্ম থুানদি্ত সচন্তে ত্বাং ংগছ্ছন্তে যাগদেশং বা। কিমর্থং? 

ইরধ্যৈ প্রাপয়িতৃং পরিচরিতুং বা॥ ঈব গতৌ। তুমর্থে কধ্যৈপ্রত্যয়ঃ। হুন্বশ্ছান্দসঃ | 

ইরধ্যতিঃ পরিচরণকন্থ্া। ইরধ্যতি নিপেমেতি তন্নামশক্তত্বাৎ॥ কীৃশান্তাঃ? ক্রাণাঃ 

স্বব্যাপারং রখবাহনাদিকং কুর্বধাণাঃ ॥ ক্রাণাঃ কুর্ববাণাঃ ইতি যাস্কঃ ( নী” ৫.৫)॥ উতয়ঃ 

রক্ষণবস্তঃ গ্রীতিযুক্ত। বা সতীচীনাঃ ত্বয়৷ সহাংচস্তঃ গচ্ছস্তঃ॥ সহস্ত সপ্রিঃ পিভাষাং চেরিতি 

স্বার্থে খঃ। ব্যত্যয়েনাস্তোদাতঃ॥ কিঞ্চ ধিয়ঃ কর্মবস্তঃ বুদ্ধিমন্তো বাঁ খতিজে যজমানা ব| 

উপক্রবতে উপেত্য জ্রনস্তি স্ববন্তি স্াভিমতং লিকজ্জাপযন্তি বা ॥ (১ম -১৩৪সু ২৭) ॥ 
«৪ 

অথ তৃতীয়া-_ 

] | | | 

বাযুযূংক্তে রোহিত। বায়ুররুণ বায়ু রথে অজিরা! 

| | | 
ধুরিবোহলবে বহিষ্ঠ। ধুরিবোহলবে। 

| | | | 
প্রবোধয়। পুরন্ধিং জার আসনতীমিব। 

|" | | | 
প্রচক্ষয় রোদসী বাসয়োষনঃ শ্রবনে বানয়োষলঃ ॥ ৩ ॥। 

--* অথ পদপাঠঃ ০. 

| ২ | 
ৰায়ুঃ। যুংঙ্ক্তে । রোহিতা। বামুঃ। অরুণা। বাঃ | রথে। অভির 

| | | 
ধুর। বোহ্নবে। বহিষ্ঠা। ধুরি। বোহলবে। 
পা চল কু 



$ 

২ আইক, ২ অধ্যায়। ২৩ লর্গ। ] চতুস্ত্িংশতযধিক-শততমং সুক্তং | ১৬৪ 

| 
প্র। বোধয়। পুরম্হধিম। জারঃ। আ। সসতীমৃহইব। 

আআ ওযা এপ 

| | | [ | | 
প্র। চক্ষয়। রোদসী ইতি। বাসয। উধসঃ। শ্রবসে) বাশয়। উষসঃ ॥ ৩) 

অয়ং বামুঃ রোহিতা রোহিতর্বর্ণীবন্থৌ ধুবি ধারণপ্রদেশে রথস্যাগ্রভাগে যত্বা ভারবহনে 
ংক্তে কচিৎ যোজয়তি। তথা ক্কাচপরুণা অকুণবর্ণে ধুরিযুংক্তে তথা অঙ্জিরা 
মজিবৌ গমনশীলৌ বণবিশেষধুক্তৌ লা কদাচিদ্যুঙ্ক্তে যত্বৈতদভয়ত্র সংবধাতে। কিমর্থ, 
তত, উতি তদাহ। বোহলবে ধুরং বোঢ,ং ভারবহনায় কিঞ্চ বহিষ্ঠা বহিষ্ঠে! অতিশয়েন 
বোঢ়ারাবন্থৌ ॥, বোঢশব্দানি তুরিষ্টেমেয়ঃ ম্বিতি তৃলোপঃ | ঢত্বার্দকমনিন্ধপ্ধাননিবর্ততে । 

স্ববচনন্তাকার£ ॥ ধুরিবে'হলবে মহত্তারং বোঢ,ং মহ্তি ভাবে বোঢব্যে লতি পুনঃ পুনর্ববাসু- 

গ্রহণং অতো! যোজনবচনং চ অতিশীগ্রং আগচ্ছতীতি । জ্ঞাপনার্থং ইদানীং প্রত্যক্ষেণাহ। হে 

ায়ো! পুরন্ধিং বহুপ্রজ্ঞং সামর্থ্যাদ যজমানমিতি গম্যতে । পুরন্ধিরর্বহৃধিরিতি যান্কঃ। তং 

প্রবোধয় রখেন শীদ্রমাগতা প্রজ্ঞাপয় হবিঃ ন্বীকারায়েতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টান্ত: । 

্ারঃ পারদারিকঃ আসসতীং উপপত্তা! গমনধ্য।নেন ঈষৎ স্বপত্রীং পুরান্ধমিব প্রকুষ্ট- 
গরীরধারিণীং যোষিতমিব তাং যথা স্বসঙ্কেতেন স প্রবোধয়তি তথ্বৎ ত্বমপি কর্দব্যাগ্রেণ 
ঈমৎস্বপত্তং যঞ্জমানং গুবোধয়। কিঞ্চ তদর্থং রোদসী গ্যাবাপৃথিব্যো গ্রচক্ষয় প্রকর্ষেগ 
প্রথ্যাপয় প্রকাশয়েতার্থঃ। তত্প্রকাশার্থ২ উষসো বা নল য উষঃকালানপি যথাবৎ 
ছাপয় প্রভাতং কুর্রিতার্থঃ। পুনস্তদেব প্রার্থাতে | শ্রবসে শ্রব ইত্যন্রনাম। তব 
[বারূপান্নস্বীকারায় উষসো বাসয় ॥ ( ১ম-_-১৩৫স্-৩ঞ্) | 

রঙ গু 

অথ চতুর্ী-_ 

| | ্ | 
তৃষ্যযুষ।সঃ শুচয়ঃ পর।বতি তদ্রে। বস্ত্র তন্তে 

[ | | | 
দংস্থুরশ্িহু চিত্র। নব্যেযু রশ্িু। 

| [:. | | 
তৃভ্যং ধেনুঃ সবছু ঘ। বিশ্ব। বসুনি দোহতে। 

| | | |. মত্বণয়ো মরুতে|: বক্ষণাত্। দিব আবক্ষণাভাঃ ॥ ৪ ॥ 



১১০ ধাখেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২* অন্ুবাক, ১৩৪ কু 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | 
ভুত্যম্। উধলঃ। শুচয়ঃ। পরাবতি। ভদ্রা। বস্ত্রা। তন্বতে | 

| | ৯ 2 
দম্হসু। রশ্িযু। চিত্রা। নব্যেযু। রশ্রিধু। 

| | | | 
তৃভ্যম। ধেনুঃ| সক্হছ্ঘ!। বিশ্বা। বস্থনি। দোহতে। 

খা জে 

| | | | 
অজনয়ঃ। মরুতঃ| বক্ষণাভ্যঃ। দিবঃ। আ। বক্ষণাভাঃ ॥ ৪1 

হে বায়ো! তুভ্যং ত্বদর্থং উষাসঃ পৃর্বেবাক্তরীতা। ত্বয়া প্রকাশিতাঃ শুচয়ঃ গুদ্ধ।দীপ্ত 
বা পরাবতি অত্ন্তদুরদেশে অস্তরিক্ষে দংস্থ দংসেষু, কর্মমবৎসু যত্বা গৃহনামৈতৎ 

অস্তালোপম্ছান্দসঃ ॥ গৃহবদাচ্ছাদ্কেষু বশ্মিষু স্বকীয়েষু তৈঃ ভদ্র ভন্দনীয়ানি কল্যাগানি 
বস্তা আচ্ছাদনযোগ্যানি বস্ত্রাণি তন্বতে বিজ্ঞারয়ন্তি। যদ্ধা উষসং দংস্থ যাগগৃহে, 
দেবযজনেষু রশ্িযু, হোমায় প্রদীপ্তাগ্রিজ্ঞালাবৎস্ু আগতায় তুত্যং ভদ্রা বস্তা তন্বতে অগ্রিজ্বাল 
এব বন্ত্রাণি বিস্তারযস্ত্ীত্যর্থঃ। উধঃক!লে অগ্নিনাং প্রজ্বল্যমানত্বাৎ তা এব বস্ত্রানী 
ত্যুপচর্যাতে। নন্থু কেবলং লাধারণানি বস্ত্রাণি নেত্যাহ। নব্যেধু নৃতনেষু জ্য়মানেষু। 
থুস্ততৌ। অচোয়ৎ বান্তো ঘি প্রত্যয়ে ইত্যবাদেশঃ | যতোহনাব ইত্যাচ্যু্াত্তত্বয। 
রশিযু চিত। চিজ্ঞাণি নানাবর্ণযুক্তানি আশ্চধ্যতৃত।নি তম্বতৈে উষঃকালে রশ্মীনাং নানা- 
বর্ণদ্বাদিতি ভাবঃ। অগ্নিজালেতি পক্ষে জ্বালানাং কালীকরালীত্যাদিরূপেণ নানা বর্ণত্বাচ্চি 
আত্বং। কিঞ্চ হেবায়ো! তুভ্যং তবদর্থং তদ্যাগার্থমেব ধেশগুঃ দৃতাদিনা গ্রীণগিত্রী গৌঃ। 
জাতাবেকবচনং। লবছু ঘা সবরিতামূতনাম তস্ত দোগ্রী। ছুহঃ কব.ঘশ্চেতিকপ ॥ লতী 
বিশ্বা বন্ছনি লর্ববাণি ধনান্টাজযদিরূপাণি দোহতে গ্বয়মেব হুগ্ধে গ্রীণয়তীত্যর্থ;। 
কর্কর্ডুরি ন ছুহন্সনমামিতি যগভাবশ্হান্দলঃ । শপোলুগভাবঃ ॥ কন্তক্রবিশেষ ইতি চেৎ 
উচ্যতে | হে বায়ো! দিবঃ দীপ্তাদস্তরীক্ষাৎ, মরুতঃ এতন্ামকান মেঘং বিশীধ্য বষটযু- 
পাদকান্ ত্ব্ংশভৃতান্ দেবান আ আভিমুখ্যেন অজনয়ঃ জনয়নি উৎপাদয়লি। 
কিমর্থমিতি তদ্ধুচতে | বক্ষপ।ভ্যঃ প্রবহণশীলাভ্যেহত্তযঃ বৃষ্টিলক্ষণাভ্যঃ তথা বক্ষণাভ্যঃ 

নদীনামৈতৎ বক্ষণাঃ রুজানা ইতি তন্নামন্ু পাঠাৎ। তাসামর্থায়॥ ( ১ম--১৩৪হ--৪খ ) 

অথ পঞ্চমী-_ 
| | | | 

ৃ তুভ্যং শুক্রাসঃ শুঃয়স্তরপ্যবো মদেষ্ রা ই্ষণস্ত, 

সি 

| | 
ভূর্বগ্যপামিষস্ত ভুর্বরণি। 



বর ১ জধ্যার়, ২৩. বর্গ । ] চতুত্বিংগত্যধিক-শততমং সুক্তং । ১১১ 
রি 

| | | 
স্বাংৎসারী দলমানে! ভগমীট্রে তকবীয়ে। 

| | | চারি ত্বং বিশ্বস্মাডুবনাৎ 'পালি ধন্মণ! সূর্যাৎ পাদি ধন্ধণা ॥ ৫॥ 

--* অগ পদপাঠঃ *-__ 

| | | তুত্যম। শুক্রাপঃ| শুচয়ঃ। তুরণ্যবঃ | মদৈষু। উগ্রাঃ। ইষণস্ত। 

মত গজ বা 

| | 
ভুর্বণি | অপাম্। উধস্ত। ভূর্বণি। 

| | | ত্বায়। তসারী। দসমানঃ। ভগম্। ইট্রে। তকহবিয়ে। 

| | | | | তবমূ। বিশ্বাৎ। ভূবনাৎ। পালি। ধর্দণা। অনুরধ্যাৎ। পালি ধরা ॥ ৫ ॥ 

হে বায়ো ! তুভযং তবদর্থং শুক্রাঙলো দীপ্ত।ঃ শুচয়ঃ শুদ্ধাঃ লোমন্ত পাতারে!হত্যন্তং শুদ্ধ 
স্তি। কিম্বক্তব্যম্ তেষাং শুন্ধত্বে তুরণ্যবঃ ত্বরণমুক্তাঃ তাং প্রাণ্,ং উদ্রাঃ উদৃগৃর্ণতৈজসঃ 
মাঃ মদেধু তব মদেযু নিমিত্তভৃতেষু, ভূর্ববণি তরণবতি যাগে ইষণস্ত আহবনীষং প্রতি- 
তি ইচ্ছস্তি বা। ব্যত্যয়েনাঝ্মনেপদং । শশ্লমৌ দৌ বিকরণৌ ॥ কিঞ্চাপাং তুর্ববণি মেখে ইযস্ত 
কং ইচ্ছন্ত্যৎপাদয়তুং অগ্নো ইমানস্ত।ছতেগাদিত্যদ্ধারাবৃষ্্যুৎপাদকত্বাৎ। যত্বা যমন 
দি আজুহ্বাণাঃ অপাং বর্ষণমিষস্ত ইচ্ছত্তি। কিঞ্চ হে বায়ো! সংভজনীয়ং ত্বাং 
রী ৎলরবান্ অত্যন্তভীতঃ দরশমান উপক্ষীণে। যজ্ঞবিঘাতটকঃ পয়ো ব্রতাদিনি যমৈ বা নান; তকবীয়ে তস্করাণাং যজ্ঞবিঘাতিন।ং অন্ন্রগমনায় ইট্টে স্তোতি॥ উড গতো। দিতবাচ্ছপো৷ লুক ॥ যতত্তং বিশ্বস্মাতৃভুবনাৎ সর্বাম্মাৎ লোকাদৃভূতজাতান্বা লোকক্রয়- কনো ত়াৎ ধরণ! অশ্মদীয় হবিষাং ধারণেন পালি পালয়লি। কিঞ্চ অস্ূর্যয।ৎ অস্ুরো- দ্ধনো ভয়াৎ বিশেষেণ গাসি ধর্দণা অন্দ্ধারণেন 
1ধি অতঃ স্তৌমীতার্থঃ॥ (*ম--১৩৪৭--৫খ )॥ 

অথ যষ্ঠী__ 
ৃ | | [ ত্ব*' নে! বায়বেষ।মপুর্বব্যঃ পোমানাং প্রথম: 

পোষণেন বা যুক্তঃ লন যত এবং 

| রা. ূ পীতিনর্থপি হৃতানাং পীতিমর্পি। 



সংহিত] | [১ যগল, ২+ অহ্ুযাক, ১৩৪ শত 

| | | 

উতে! বিছৃৎমতীনাং বিশাং ববর্জ,ষীণ মৃ। 

১১২ পাথেদ- 

| | | :১.. ৭ ূ 
বিশ্ব ইত্তে ধেনবে। ছুহ্র আশিরং স্বৃতং দ্ুহত আশিরমূ ॥ ৬. 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
ত্বং। নঃ। বায়ো ইতি। এযাম্। অপূর্ববাঃ। সোমানাম্। প্রথমঃ। 

| 
গীতিম। অর্থলি। স্ুতানাম। পীতিম্। অর্সি। 

| [ | 

উতো। ইতি । বিৃত্মতীনাম। বিশামৃ। ববজু ষীণাম্। 

| | | | 
বিশ্বাঃ। ইৎ। তে। ধেনবঃ। ছুত্ে। আহশিরম্। ঘৃতম্। ছুহতে। আইশিরম্। 

হে বায়ো ! ত্বং অপূর্বঃ ন বিদ্যাতে পৃর্ববং য্মাৎ তৎপানমপূর্বং তদহৃতীত্যপু 

তানৃশঃ অতএব প্রথম: ইতরদেবেভাাঃ পূর্বভূতঃ লন্ সোমানাং পীতিং পানম 

প্রাপ্পোধি । সুতানামভিষবরৃতানাং দোমানাং গীতিং পানমর্লি। যত্র যক্জোভিষবো! 

তত্র সর্বত্র নিয়মেন পিবসীতার্থঃ। পূর্ববং প্রাথম্যাভিপ্রায়েণ ইদানীং তু দর্ববত্র সোম' 

যাগে অন্ত পানমন্তীতি জ্ঞাপয়িতুৎ পৃথগভিধানং। ন কেবলং সোমপানমান্রং উ 

অপিতু বিুৎমতীনাং বিশেষেণ হোমবতীনাং আহ্বানবতীনাং বা ॥ জুহোতে: সংপাদ 

লক্ষণে! ভাবে ক্কিপ্। ততো মতুবীপৌ॥ ববর্জযাণাং অনভিমতপাপং বর্জর়স্তীন 

বঙ্জয়তেলিটঃ কু ডীপ সংগপ্রদারণত্বানি ॥ বিশাং খাত্বগযঞ্জমানর্পাণাং প্রজানাং সন্বন্ধি হ 

স্বীকরোধীতি শেষঃ। কিঞ্চে তেষাং যষ্টংণাং বিশ্বা ইত ধেনবঃ সর্বা অপি গাবঃ তে তব 

আশিরং আশ্রয়পত্রব্যং ক্ষীরং দুহে ছুহত্তি শ্বয়মেব ॥ কর্তরি ন ছুহন্স,নমামিতি যগভা 

লোপন্ত আত্মনেপদেতিতি তলোপঃ। বনুলং ছন্দদীতি কটু ॥ তথা: আশিরং 

'উপস্তরণাভিধারণাস্থাশ্রয়ণায় যোগ্যং করণং দ্রব্যং ছুহতে ॥ (১ম--১৩৪মু-_৬ধ)। 

ইতি দ্বিতীয়স্ত প্রথমে ভ্রয়োবিংশো বর্গঃ ॥ ২৩ 

রঙ 
চি পপ 



পর্চব্রিংশতাধিক-শতিতমং সৃক্তং | 
শশী ৬ 1টি ঠঁ 

শীর্ণ, বছিরিতি নবঙ্চং হ্থিতীয়ং সৃত্তম্। পারুচ্ডেপযাত্যষ্টং | পূর্বত্র তু শব্দান্বামু- 
পধতাযং । আবাংরথ উত্যাদখকৃপঞ্চকমৈন্দ্রং। সপ্তমাষ্টমানষ্টী। অক্রানুক্রমণিকা--স্তীর্ং নব- 

 চতুর্থাপ্তাঃ পঞ্চৈজ্্যশ্চোপাস্ত্যে অ্টী ইতি । শৃক্তন্ত বিশেষবিনিযোগো লৈগিকঃ| দশরাজন্ত 
ষষ্ঠেহনি প্রউগশস্ত্রে আছ তৃচৌ। গ্রাকতয়োধ্বায়ন্য্্লায়ব্যয়োঃ স্থানে বিনিযুক্তৌ। 

বষ্ঠস্ত প্রাতঃসবন ইতি থণ্ডে শজ্িতম্-স্তীর্ণধ বহিরিতি ভৃচাবিতি | (১য_-১৩৫) ॥ 

তত্র প্রথমা--- 

| ৫.1 ূ | 
স্তীর্ণং বর্িরূপ নে! যাহ বীতয়ে সহজে নিযুতা 

| 
গিযুডাত৬ এতিনীভিনি যুত্বাতে | 

| | 

তুষ্যং হি পুর্রবগীতয়ে দেবা দ্েবায় যেমিরে। 

| ূ | ৃ শু তে শুতানো মধুমান্তে। অস্থিরম্মদায় ত্রুত্ধে অস্থিরন্ ॥ ১॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-_ 

রী | শা ০১ ্তীর্ণমূ। বর্থি। উপ। নঃ। যাহি। বীতয়ে। লহত্রণ। নিহমুতা। 

| 
নিষত্বতে | শতিনীছিঃ | নিধুততে | 

০০ আচ খর এপ হট জজ ০ 

| | | 
তুত্যম্। হি। পুর্বংগীতয়ে। দ্নেবাঃ। দেবায়। যেমিবে। 

| | | | শ্। তে। ম্বতাসঃ। মধুহমন্তঃ । অস্থিরন। মদায়। ক্রুত্বে। অস্থিরন ॥ ১ 

হেবায়ো! নোইন্মদৃযজ্ঞারথং তীর্ং আন্তৃতং বহিরভিলক্ষ্য উপযাহি আগচ্ছ। কিমর্থং ? 
নীতয়ে হবিষাং তক্ষণায়। কেনসাধনেনেতি তছ্চ্যতে। সহত্রেণ লহত্রসংখ্যাকেন মিযুতা ॥ 
দাতবেকবচমন ॥ নিধুত ইতি ৰায়োরশ্বানাং নামধেয়ং | নিধুতো বায়োরিতি লিকুক্তত্বাৎ 8 

খগেদ-২ অটক--১৩০-8৫,. 1 1 5) 



১১৪ 

তথা শতিনীতি। শতসংখ্যাপেতাভির্নিধুত্তিঃ আগচ্ছেতি শেষঃ। যন পহত্রেণ নিধুত 

শতিনীভিপ্চ নিষুন্তি্নিধুতধতে । তত্বতে দেবায় হবিদী়তে ইতি শেষঃ। যদ্থা তৃত্যমি' 

ত্যনেন সবন্ধঃ। উক্ত লংখ্টাক্পতির্জিযুস্তিন্তদ্বতে দেবায় গ্তোতমানায় তুভ্যং ॥ উড়ি- 

চেত্যাছাদাততম্ ॥ : পূর্বগীতয়ে ইতরদেবেতাঃ পূর্বপানায় দেবাঃ যেমিরে বমিতবস্তুঃ। 

নব! দেবাঃ স্তোতার খত্িজ$ দেবায় তুত্যং যেয়িরে আহবনীয়ং প্রতি লোন নিয়মিত রস্তঃ। 

অগ্রং পিবা ষধুনাং স্ুতং বায় ইত্যাদি মন্ত্াস্তরপ্রলিদ্ধি (খ* লং ৩৭২২ -ভোতনার্থে 

হি শকঃ। কিঞ্চ এতে তদর্থং সুতাঃ অভিযুতাঃ মধুমস্তো মাধুধ্যোপেতার সোমাঃ অনার 

তথ মোদায় প্র গ্রকর্ষেণাস্থিরন্ তিষ্ঠস্তি। কিঞ্চক্রত্বে কর্ণে তৎসিদ্ধার্থং আঁ্কুরণ,। 

খত্বিগভিদ্বতান্তি্ত্তি অতন্থং পিবেতি শেষঃ॥ তিঠতেম্ছান্দলে লুঙি ব্যতায়েন প্র ন্রন্। 

স্বাধেবারিচ্চেতি লিঃ কিন্ং। ধাতোররতং চ। তৃম্বাদঙ্গাদিতি সিলোপঃ ॥ ১॥ 

ধাখেদ-সংহিত। | [১ বগল, ২৯ অবাক, ১৩৫ পুত । 

তথ দ্বিতীয়া 

| | | 

তৃভ্যায়ং পেমঃ পরিপুতে| অদ্রিভিঃ স্পাহাবসানঃ 

| | 
পরিকোশমর্তি শুক্রাণসানে! অধতি। 

| 
তরায়ং ভাগ আয়ু সোমে। দেবেষু হুয়তে। 

| | | | 
বহু বায়ো নিযুতে। যাহাম্মযুজষ।ণে। যাহত্ময়ুঃ ॥ ২) 

_-* আগ পদপাঠঃ *-- 

| ] | | | 
তুত্য। অয়ম্। পোমঃ। পরিহপৃতঃ। অর্রিংতিঃ। স্পার্া। বলানঃ ) 

|... | ১১. 1 
পরি। কোশম্। অর্ধতি। শুক্রা। বসানঃ। অর্যতি। 

| | | 
তব। অযমূ। তাগঃ। আঘুফু। লোম: | দেবেষু। হুয়তে। 

| | | 
, খ্বহু। বায়ো ইতি । নিহঘুতঃ | যাহি। অন্বহঘুঃ। জুষাণঃ | বাহি। আপ্মইমুঃ ॥২। 

জে ঘায়ো! 'তুত্য তৃত্যং ্বদর্থং | সপাং ুলুগিতি চতুর্ঘযা ্ ুক্॥ জয়ং শোদঃ পছুমান! 

রক্ষাপং ফোশস্থালীয়ং গৃহং নপর্মতি গচ্ছত্তি প্রাপ্পোতি |  খীতৃশঃ লোম) ? অহিন্ডি। পৰিপুত। 



২ অষ্টক, ১ অপযায়, ২৪ বর্গ । ] গঞ্চব্রিংশভ্যধিক-এততমং সৃত্তং | ১১৫ 

অভিবলাসনৈ: অপগত খণীবন্ধেন শোধিতঃ ফা জন্রিতিরতিবুত! দশাপবিজেশোধমেল গ্রহণ 
সবা শোন! তথা স্পার্থা ম্পৃহ্ণীষামি তেজাংলি বসার$ পিধামঃ। কিঞ্চ শুক্র দির্ঘলাবি 

 বীপ্তানি বা তেজাংলি বসানঃ সোমঃ অর্ধতি স্বাং প্রার্ধোতি ॥ শ্ববী গুতো বাতায়েন শপ ॥ ছে 
১ 

| বায়ো আয়ুযু হন্গতেযু হটব্যতেন শ্ছিতে। তাগে। স্তজনীয়ঃ আয়ং পোমঃ তব ত্বদর্থ। দেবু 

মধ্য হুয়তে। লৎস্বপীতরেঞু দেবেধু বতস্তব ভাগঠ অতঃ প্রথমং তৃত্যং গত ইত্যর্ঘঃ। কিঞ 
| হেবায়ো! এবং তং লোমং অন্যূ। অন্াতিত্তত্বান্॥ মন্ধ্থীয় ধুঃ ॥ ত্বং নিঝুতো বহু জিছুৎ+ 
নংজ্কানশ্বান বহুনায় 'প্রাপয়। ততঃ পরং ষাহি দিবং প্রতিগঞ্। তথা ফার্ম অন্বড, 

আন্মাতিুকতঃ সন্পন্মা ননুগৃহুন অন্বান্ কামক়মালো বা? ক/চি ছান্দসেহস্তযলোপে ক্যাচ্ছন্দমীতুঃ ॥ 
ভুষাণাঃ প্রীমাণো যাছি গচ্ছ | ( ১ম--১৩৫ক--২খ)। 

অথ তৃতীয়া । 
| | | হারার রা 

অ। নে। নিযুদ্তিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহত্বিণীতিরপফহি 

[ | | 
বীতয়ে বায়ো হ্ব্যানি বীতয়ে। 

| | 
£তবাধং ভাগ খাত্িয়ঃ মরশাঃ পুরে সচ।। 

ূ | ] | 
অধ্বর্যযভির্ভরমাণ! অযংপত বায়ে। শুক্র। অযংসত ॥ ৩ 

-_* অথ পদপাঠঃ *__ 
| ] 

আস) নঃ। নিযুংহতিঃ | শতিনীতিঃ! আধবরম্। লহজ্িণীতিঃ। 

| ৮ ৭ ৃ | | 
উপ| যাহি। বীতয়ে। বায়ো ইতি। হধ্যানি। বীতয়ে। 

| | | | | 
তব। অগ্মম। ভাগঃ। খত্বিয়ঃ। লঙ্রশ্খিঃ | হুর্যো। সঢা। 

| | ৃ 
অধ্বধয ইতি; । তরমাণঃ। অযধলত। বারো ইতি | শুক্রাঃ। অযংলত | ৩ |" 

হে বায়ো! ত্বং নঃ অধবরং অন্মৎপন্বন্িনং বং শতিনীতিরিদুত্তিঃ লক্রিসীভিষ্চ তাতিঃ 
বদীয়েরঙৈরনোহদ্ষ্ষজমূপযাহি উপাগচ্ছ । কিমর্থং 1 বীতয়ে বদভিষত্ামায় তৎপূর্থর়ে 
আাগত্য চ হত্যানি বীতয়ে সোমাদিহবিলক্ষণায় অধ্ররং হ্য্যমি চোপলক্ষ্য তেহাখের 
জষণায় শতলহজ্ৈরক্কৈরতিজসাগচ্ছেত্যর্ঘঃ। কধায়ং তব তাগঃ তজনীয় লোসর বির. 

সহ 



১১৬ ' থথেদ-সংহিত। ॥ | ১ মণ্ডল) ২৯ অরুযাক। ১৩৫ লূত + 

প্রাপ্তকালঃ প্রদানাবলরং প্রাণ্তঃ ॥ খতুশবেন প্রদ্ধানকালে! . লক্ষ্যতে॥ ছন্দসি ঘস্?' 

লিতিচেতি পদলংজ্য়া ভসংজ্ঞয়া বাধাৎ ওগুণাভাবে যণ॥ কিঞ্চ লোমঃ সু্ধ্য উদ্দিতে লতি 

তন্ত রশ্মিতিঃ সচা সহ সরশির্ভবতি লমানদীপ্তির্বতি। যা তৈঃ লহিতো ভবতি। যত$' 

ূর্ধ্ে উদিতে পতি রশ্মি্বতি অতঃ গ্রাপ্তকাল ইত্যর্থঃ। কিঞ্ সোহাঃ অধ্বয্যৃতিঃ 
মলাধবর্ুন্ডিঃ তেষাং দশতবাদ বছুবচনমূ তৈর্ভরমাণাঃ আিয্মাণাঃ আযংলত নিয়তা: 

মভবন্। কিঞ্চ হে বায়ো! তে সোমাঃ শুক্রাঃ অযংলত অত্যন্তদীপ্ত। উদ্যতাঃ অত্ত+ 

সতষাং তক্ষণায়ায়'হীত্যর্থ। ॥ ( ৯য--১৩৫সু _ ৩খ )॥ | 

অথ চতুর্থী-- 
| [ | ] 

£ আশণাং রথো নিষুত্বাম্বদবাসভি প্রয়াংপি। 

| | | | 
হধিতানি বীতয়ে বায়ে। হব্যানি বীতয়ে। 

| | |. 
পিবঙং মধ্যে। অন্ধসঃ পুর্ববপেয়ং হি বাংহিতমূ। 

| | | 
বায়বা চন্দ্রেণ রাধসাগতমিন্্রশ্চ রাধলাগতম্ ॥ 8৭॥ 

--* অথ পদপাঠঃ **- 

ভা।। বাম্। বথঃ। শিষুবান। বক্ষৎ। অবসে। অভি। প্রয়াংলি'।। 
পদ এ এন শি 

| | | ও | 
শহাপিতানি। বীতয়ে। বায়ে ইতি | হঙ্যানি। বীতয়ে। 

খত 

| | | ও 
পিবভম্। মধ্বঃ। অন্ধসঃ। পূর্বহপেয়ম্। হি। বাম্। হিতম্। 

1 1 | ] | 
॥ায়ো ইতি । আ। চন্দ্রেণ। রাধলা। আ। গতম্্। ইন্ত্রঃ। চ। রাধসা। আ। গতম ॥ ৪ 

ফেবলং বায়ুং স্ত। ব্যাসক্ততয়েন্জ্রবায়ু ভোৌতি। হেবায়ো! তং ইন্জরঞ্চ বাং যুবাং অতি 
মভিলক্ষ্ট রথঃ যুবয়ো সববন্ধী রথ; নিযুত্বান্ নিযুত্তিরশৈস্তদ্বান্ সন আবক্ষৎ দেবঘজনং গ্রাতি 

শ্নানাবহতু ॥ বহেলেট্যভাগমঃ। সিব্বসলমিতি দিপ.॥ যঞ্টপি নিধুতে বায়োযেব রথস্কো- 

চিতা; তথাপি ব্যাগক্তদেবতাত্বাৎ সহৈবাগমনাদিজ্ত্রার্থমপি বহস্তি। কিমর্থং? অবলে গমমার় 

ক্ষণায় বা। পুনশ্চ কিমর্থং? প্রয়াংলি অন্লানি সোমঙগক্ষণানি সৃধিতালি সু গৃহীতানি 

বীরয়ে তেঝাং তক্ষণায় তথা হব্যণি বীতক্জে হতরেষাং লবণীস্নপুরোভাশাদীনাং খাননায় ৪ 



২ অষ্টক, ১ ধার, ২৪ বর । ] পঞ্চত্রিংশতাযধিক-শততমং সুক্ঞং | ১১৫ 

বৈতেঃ ক্রিন্। মন্্রেবৃষেত্যাদিনা তন্তোদাতত্বং | কিঞ্চ মধবঃ মধুররপন্ অন্ধধঃ অনন্ত লোষ- 
রূপন্ত ॥ কর্ম্দণি যী ॥ মধুরং সোমং পিবতং হি যঃ পূর্বপেয়ং ইতরদেবেভাঃ পৃর্বপানং বাং 
'সুবয়োহিতং ॥ পাতেরচোয়ৎ ইতি যৎ। ইগ্যতীতীক।পঃ অভিমতং ॥ অতঃ প্রথমং পিবত- 
মিতার্থ:। যগ্কপীন্ত্রাদপি বায়োঃ পুর্ব পানং ত্বং হি পূর্ববরপা অলি (খ* লং ৩৭২২)। দেবদবিষে 
পূর্ববপেয়মিত্যাদিযু সর্ধবত্র প্রপিদ্ধং। তথাপি ইন্দ্রন্তেতরদেব্ডো; পৃর্ববং বাযুনা লহ পানং চ 
ইন্রতুরীয়ার্থবাদনব্রান্ধণে (&* ত্রাণ ২২৫) দেবা বৈ পোমস্য রাজ্ঞোহ গ্রপেয়েন লমপাদয়রিতাজ 
প্রতিপাদিতং। কিধ্চাশ্বমমলময়ে হে বায়ো! তমিজ্রশ্চ চন্দ্র অন্মদ|হলাদকেন হিরণ্যেন 
রাধসা গব।দরূপেণ ধনেন চ সহাগতমাগচ্ছতং | রাণসা রঞ্জেন ধনেন সহাগতম্॥ গমেলে 1টি 
ছান্দলং শপো লুকূ। অনুদাতেপদেশেত্যন্ুনালিব লোপঃ | লুঙিচ মন্ত্রে ঘসেতি চেজুকৃ॥৪॥ 

গু রি 

গু 

অথ পঞ্চমা-- 

| | & 
আ. বাং খিয়ে। ববৃত্যুরধ্বর! উপেমমিন্দুং 

. | | 
মম্ব জন্ত বািনমশুমত্যং ন্ বাঞিনমূ। 

| |, 
তেব।ং পিবশমন্মু আ থে গন্তমিহো হযা। 

| | | | 
ইন্্রণায়ু সুতানামদ্রিভিষুবং মদায় বাজদা যুনম্॥৫॥ 

--* অথ পনপাঠঃ *-- 

| | | আ। বাম্। খিয়ঃ| বৰৃত্যুঃ। অধবরান। উপ। ইময। ইন্দুম্। 

. | | | 
মমভত্ত। বাঞ্িনম্। আশুম্। অত্যম্। ন। বাজিনম্। 

থু এ এজ পা সপ জশতসলস 
বর 

4 

| | ৫ তেযাম্। পিবতম্। অন্মযু ইত্যন্মহযু। আ। নঃ। গন্তম। »কহ। উতা। 

| ! | | ] 
ইন্জবায়ু ইতি। ন্ুুতানাম্। অভ্রিংভিঃ | যুবম্। মদয়। বাজইনা। বুবম্॥ ৫ | 

হে ইন্রবামু! বাং যুবাং ধিয়ঃ কর্মি স্তোআদিলক্ষণানি অধবরান্ উপ অন্মদীয়ান্ যজ্ঞাৰ্ 
লক্ষীকৃত্য বতুাঃ অতিশয়েন বর্তযন্তি প্রবর্তযস্তি। কিঞচ ুক্মদর্থং বাজিনং গ্রহণায় স্োণ- 
কমশাদৃগ্রহান গ্রতিগমনবস্তং আমিঙ্ষাবস্তং বা ইমং উন্দুং পুরতো বণ্তমানং লোমং মূ ত্বত্ত' 
সধ/বে। দপিজেপ সংমাগয়নতি। . মার্জমে তৃষ্াস্ঃ। আশ্ুং আতশগ/রেনং অতাং ম 

র্ 

॥ 
হাক ৮ ৬ 5 24 রর রর 7 লিন 



9১৮ : পাৃদ-সংভিভ। | [১ বগল, ২* অনুবাক্ষ, ১৩৫ লৃক্তং । 

লততং গস্তারং কাজি নং বেজ নবস্তীসখ সি ধথা স্বোপ্তপনয়দেন সংসার্জাযস্তি ততৎ। কিঞ্ট হে 

ইজেবানু! ভিষাঞ্ধবর্যণাং লক্বন্ধিমঃ শৌধিভান্ লোমান্ পিবতং পান কুরুতং তার্থব 

€দাহর্গাকং ফজ্জং গতি উহ ইর্দানীং উত্তচাশ্মা্বক্ষণেন সহ আগতং আগচ্ছতং। কিঞফ ছে 

ইজবায়ু! অশ্মধু অন্মদ্ যক্জমিচ্ছত্তৌ ঘুবং বুলাং অর্জিতগ্রবতিঃ সুতামামভিজুতানাং | পূর্যববুৎ 
কর্দণি বজী। তান পিকতমিতি শেষ)। কিমর্থং ? মদায় তৃগুয়ে মোদায় বাঁ যতো ঘুবং যুকাং 

ঝাজদা বাজনার দাতাবৌ অতঃ পিকতষিতা বয়; ॥ (১ম-১৩৫শ-৫খ)1 

ইতি স্বিভীয়ন প্রথমে চতুর্বিংশো বর্গ ॥ ২৪॥. 
৬ চর 

গু. 

অথ ষঠী-  * 
| ূ 

ইষে বাং সোমা? অপস্থা সুতা ইহাধ্বর্ধ্য ভর্ভরম!ণ! 
$ 

| | 

অধংদত বায়ো শুক্া আষযংলত। 

] | 

রারন্ডে বামভাস্যক্ষত তির? পবিত্রমাশন? | 

রি | | 

যুায়াবাতি রোমাণ্যপায়া সোমালেো। অভ্যব্যয]। ॥ ৬ ॥ 

--* ভাথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
ইমে। সাম্। লোমাঃ। আঅপইন্স। আ। সতাঃ। উত। আপবধ্াুহতি | ভবরমাণাঃ। 

জঅযংসত। বায়ো উতি। শুক্র! । আঅমংসত। 
আপ | হা ওপসপ। পল ০০০০০ শি | পপ বাজ 

| | 
এতে । বাম্। অভি। অস্যক্ষত। তিরঃ। পবিজম। আশবঃ। 
আস শির 

1 | ] | | | ! 

ফুধাইযরঃ। অতি। বোমাপি। অনায়া। সোমাশঃ| অতি। অব্য়া ॥ ৬. 
এ বসা 

বে বায়ো! বাং যুবয়োঃ তব চেঙ্ুন্ চ স্বভৃতাঃ মে গোমাঃ অপু অন্মদীয়েমু কর্ম ॥ 

উদ্ড়দমিতাঞ্ছিনা বিভজ্ঞেরুবাত্তত্বং ॥ ইহ অন্ধিয্ভিষবন্থামে স্বুতাঃ আঅভিযুতাঃ অধবধূঁভিঃ : 

জরমণানতৈজ্ হমাণাত গৃহীতা হ্োতুং কা হ্রি়মাপাঃ 91 কর্মাণি কতএতারঃ ॥ সম্তং আফ়ংগত . 

. ছপক্ছত ছুবংসার্নিঘ়তা ভবস্তি। কিঞ্ ত এব সোঙাং গুজ্াঃ শুভ্রা: দীণ্ডাঃ অযংসত নিয়ত! ূ 

জবত্তি। কি, এতে আশবঃ বা।পকাঃ সোমা; বাং: যুধাং শ্রীপফিতূশিতি শেষঃ1 তির ৃ 

পাবি, আি্বগজিং সোমাভুধ [য়কং হা) উর্ণ/সয়ং গ(বজং পভ্যন্থগত অতিলক্গা। স্ব সু | 



৭ অক, ১ পধ্যা, ২৫ বর্প।] পঞ্চন্িংশগ্ঠধির-শততমং সুক্তং। ১১৯ 

ভবন্তি ॥ সুনে; কর্তবণি লুষ্টি লিঙ লিলাধাত্ববেপদেক্িতি লিচঃ ৭ রিল্বগক পবা রও | 
সস গমাতারশ্চ ॥ কিঞিঃ ঘুঝায়বঃ যুব1ং কাময়ম|সাঃ দোখালঃ লোমাঃ ৮ অঙ্গদা ্ক্কিতি 

রোম)শি পরিভ্রলনবন্ধীনবি যোষাশি যন! ন্যাণ সবিসয়ানি ॥ ছক্তাদো লুপ্যক্ষে ॥ ্যাহৃগর্ণান 

রোমাণি অতি অতিক্রমা পাক্রাদ্ গচ্ছস্তীতি শেষঃ1 পুনস্ত এব বিশেন্তত্তে । অতি 

অতিশয়েন অব্যয়া ব্যয়রহিতাঃ লোমাসঃ সোমা অস্ক্ষতেতি শেষ; ॥ (১ম--১৩৫হ-৬খ )॥ 
ঞ ঙ্ 

অথ »প্তশী-- 

॥ 1 | | | 
অতি বায়ো পলতে! যাছি শশ্বতে। যত্র গ্রাণা ব্দতে 

| | 
তত্পে গচ্ছন্ং গৃহমিজ্্রশ্চ গচ্ছতমৃ। 

| | ূ | 
বিপুনৃত| দদৃশে রীয়তে দ্ৃতমাপূর্ণয়। নিযুতা। 

| 
য।াথ। অধ্বরমিজ্্রশ্চ যাথে। অধ্বরম্ ॥ ৭॥ 

--* ক্সথ পদপাঠঃ *-_ 

] [ | ] | | 
অতি। বায়ো ইতি । সসগ্ঃ। যাহি। শশ্বতঃ। ফল্স। গ্রাবা। বদতি। 

| | 
তত্র। গচ্ছতম। গৃহম্। উজ্জঃ।| চ। গচ্ছতষ্। 

ূ | ূ | | 
বি। হ্নৃতা। দদৃশে। বীঘ়তে। ঘৃতম্। আ। পুর্গয়া। নিইবুড়া। 

| 
যাথঃ। অধ্বরমূ। ইন্তঃ। চ। যাগঃ। অধ্বরম্ |৭॥. 

ছে খায়ো!! দ্বং ললতঃ আলম্ত|দিনা সিন্রং কুক্বতঃ শঙ্গত্ঃ বহুন্ ব্গগালাম্ সপলিনতি 
ইত্মাম। শশ্বৎবিশ্বমিতি তামপ্থ পাঠাৎ ॥ অতি স্সতি জ্রেম্য উপেক্ষ্য অন্ধ দয গ্যান্ছি গচ্ছ। 
ইন্শচ তথ করোডু। কষংদেশমিতি তমাহ। রত গ্রাবা বদতি ঘক্ষিনংগশে পন্য 
পাবাপধ্বদিঃ . অন্ত 'তআ গচ্ছততং তং দেশং প্রত্াগচ্ছ তং । গৃছং রঙা 'পক্চঙ্ছং ৷ 
টুন হ্থানমেষ বিশ্েন্যতে ৷ কুনৃতা প্রিয়ভগ্যাত্মিক! ত্ততিয়ূপা খাছ যজজ শিখ বিশেক্ষেগ 
সবতথতে ইতার্ঘঃ। তলে গ্ছতং ঘর চ ঘৃ্তং আত্যত্বংদীগুমাহাং ছোার্থং গৃহীনং দীগন্তে 
যাহ সদাবলীরং প্রতি সি রীছ প্রদশে। নিশানা, ঙঃ সত পাতং। গম 

তা 
৯ 



১২৩ - ক্সবেদ-্পংছ৩। | | ৪ শত) খত অনুবাক্ক। ৩ হুক 
রক 

প্রকার এব বিশেহাতে। পূর্ণয়াসং পূর্ণয়া পুষ্টাঙ্গয়া নিধুতা জাতাবেক নচনং নিষুক্জাত্য। অধ্বরং 
আন্রদীয়ং যজ্ঞং আযাথঃ আভিযুখোন প্রযাথঃ | কিঞ্চ হে বায়ো। ত্বং ইন্দ্রশ্চ ধুবাং অধবরং 

জন্মদীয়ং যাগং যাথঃ আয়াথঃ সহৈবাগচ্ছতং তথাম্মাভিরপি সছৈব গচ্ছতমিত্যর্ঘঃ ॥ ৭ ॥ 

অথ অন্টমী-__ 

ূ | | | | থা 

অন্র/হ তদতেখে মধ্ব জআনতিং যমশ্বথমুপতিষ্স্ত 

| | 
ভায়বোন্মতে সন্ত জায়ুব। 

ঙ্ 

| | ৃ 
সাকং গাব: সুবতে পচ্যতে যবোনতে বায় 

[ | | 

উপদন্তস্তি ধেনবোঃ নাপাশ্যস্তি ধেনবঃ ॥৮ ॥ 

--৩ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | ৃ 
অভ্রে(। আহ। তং। বতেগে ইতি। মধবঃ। আইহছতিম্। যম্। অশথম্। উপতিষ্ঠন্ত | 

| | | 
জায়বঃ| অন্মে ইতি। তে। লত্তব। জায়বঃ। 

| | | | 
লাকম্। গাবঃ। সুবতে। পচাতে। যবঃ। ন। তে। বায়ো ইতি। 

[ | ূ | 
উপ। দগ্যস্তি। ধেনবঃ। ন। অপ। দশ্যত্তি। ধেনবঃ ॥ ৮ ॥ 

পা ৫০০ গু মি ৮৮ গত আহঃ 

হে ইন্দরবামু! অত্রাহ অন্দি্নেব যক্জে ॥ অহেতি বিগিগ্রহাথীয়ঃ॥ মধেবা মধুর্ত ম ধুরলঘৃশ্নঠ 
বা তৎ তশ্ত আন্তিং প্রদেয়দ্রব্যং বহেথে ধারয়তং। যং সোমং অশ্বখং পর্ববতাদিব্যাপ্তি- 

গ্রদেশে' স্থিতং জায়বো জেতারো যল্পমানাঃ উপতিষ্ঠস্তি উপেত্য তিষ্ঠস্তি ক্রয়াছ্যর্থ,। 

কিধ্চ অন্মে অস্মাকং লম্বন্ধিনে! জায়লঃ জেতারঃ কর্নির্বহিতারস্তে ধত্বিজঃ লত্ত লমর্থ 

ভবন্ধ যজ্তং নির্বহত্তিচ্যার্থঃ। যন্বা তে প্রপিদ্ধাঃ প্রয়োগকুশলা জায়বঃ জেতার খত্িজঃ 

জন্মে সন্ত নান্স্ত অত্র বহেথে ইত্যুক্তং। কোহত্র বিশেষ ইতি তজ্াহ। হে ইন্্রবাযু 
অন্মি যজ্ঞে গাবঃ পেনবঃ লাকং লহৈধ স্ুুবতে যুষ্সদর্থমেব ক্ষীরমুৎপাদয়স্তি দোে। 

ভিবস্তীত্যর্থঃ। যত্বা গাবঃ লাকং লহৈব ন্ুবতে অপত্যমুৎ্পাদয়স্তি তক্দোহনার্থং| 

ফ্বাধাদিকঃ ডিতবাত্াম্তমুদাতেদিতি ললার্ধবধাতুকানুধাতত্বে ধাতুগ্বরঃ ॥ কিঞ্চ যবঃ ভ্াতাবে | 



হ জষ্টক, ১ অপ্যায, ২৫ বর্গ। ] পঞস্তিংশতযধিক-শততমং সৃক্তং | ১২১ 

চনম্ উপলক্ষণমেতৎ। যবাদিতিঃ পুরোডাশাদিকং পচ্যতে ইত্যর্থঃ | কিঞ্চ হে বায়ে! 

ইন্দ্র চ! যতো গাব এবং সুবতে অতন্তে তৃদর্থ ধেনবং নোপদন্যস্তিনোপক্ষীণা তবন্তি 

রোগাদিনা কৃশা ন তলম্তি। ন কেবলমন্ুপক্ষীণাঃ কিন্তু খেনবঃ যুদ্মৎ প্রীণয়িত্রযো গাবঃ 

নাপদস্তস্তি চৌরাছ্যুপহারৈরুপক্ষীণা নষ্টা ন ভবস্তি ॥ ( ১ম ১৩৫সু--৮খ )॥ 

আত্র নবশী-_- 
ূ | | 

ইমে যে তে স্তববায়ো বাহ্বোজসোন্ত নদী তে 

| ] | | 
পতযস্তাক্ষণে!। মহি ব্রাধস্ত উক্ষণঃ | 

| | | | 
ধন্বতিঃছ্ে অনাশবে! জীরাশ্চিদগিরোৌক সঃ | 

| 2: ॥ এ 
 সূর্ধ্যস্তেব রশায়ো ছুনিয়ন্তবে। হস্তয়ো ছুনিয়িস্তবই ॥ ৯ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

] ] | 
ইমে। যে। তে। স্ু। বায়ো ইতি। বাহুংওজসঃ। অত্তঃ। নদী ইতি। তে। 

ও [ | | | 
পতয়স্তি। উক্ষণ£ঃ | মহি। ব্রাধস্তঃ | উক্ষণঃ | 

4 

| | | | 
ধন্বনূ। চিৎ। যে। অনাশবঃ। জীরাঃ। চিৎ। অগিরাইওকসং | 

টি রর মাজে না রর দা ॥৯ ॥ 

হে স্ুবায়ো শোতনফল প্রদবায়ুদেবতে | তব স্বতৃত| ইমে পুবতো দৃশ্ঠমানা যেহস্থাঃ 
লস্তি তে নদী নন্দনে ঘ্াবাপৃথিবা অন্তঃ তয়োরস্তরালে তং ত্বাং পতয়স্তি পাতয়ন্তি 
গময়স্তি। যদ! তে তব লম্বন্ধিনোহশ্বাঃ পতয়স্তি পতন্তি যজ্ঞদেশং গচ্ছস্তি॥ পতগতৌ 
চোরাদিরাস্তঃ ॥ কীঘৃশাক্চে ? বাহ্বোজলঃ বাহুষুপ্রকৃষ্টবলবস্তঃ উপলক্ষণামতৎ সর্ধাঙ্গবলা| 
ইতার্থ)। কিঞ্চ উক্ষণঃ লেক্তারঃ যুবান উত্যর্থঃ। মহি মহৎ অতিগ্রতৃতং ব্রাধস্তঃ 
বর্দামানাঃ তথা উক্ষণঃ উক্ষাণঃ তৎসর্বশা ইতার্থঃ | বাধপূর্বস্ত। নিগমে ইতি দীর্ঘাভাবঃ ॥ 
কিঞ্চ ধশ্বনূ চিৎ ধন্ছনি উদকনির্গমনাপাদানভূতে অন্তরিক্ষে অপি নিরালম্ষে অনাশবঃ 
নাশরহিতাঃ অব্যাণ্তা বা আকাশে বিশলম্বনকুর্ববাণা ইতার্থঃ। অতএব জীরাশ্চিং' | চিচ্ছব্দঃ 
পুজায়াং ॥ অত্যত্তং ক্ষিপ্রগতয়ঃ যন্বা অনাশব ইত্যনেন সহ ॥ লমুষ্চয়ার্থশ্চিচ্ছব্দঃ॥ আকাশমার্গে 
অক্ষীণা; শী্রগতয়স্চেতার্থঃ। কিঞ্চ। অগিরৌকলঃ গিরা ওকঃ স্থানং যেবাং নান্তি তে 
তাবশাঃ তৎ লনাদিনা স্থিতিঘলতমান! ইত্যর্থঃ॥ ছান্দপততীনায় অলুক্॥ রিনার 

খখেদ--২য় অঙ্ক--১৩৫-৩৬ন ১৬ 



১২২ খাখেদ-সংহিত| | [১ গুল, ২* অন্তুবাক, ১৩৪ শুষ্ক? 

হ্যা বশর ইব ছুণিয়ন্তবঃ ছুঃখেন নিয়স্তব্যাঃ তে যথা ক্ষণেন দশদিশো ব্যাপুবত্তি 

বহুধশ্চ তথ্বদেতে অপীত্যর্থ: ৷ পূর্বং গিরা অনিগ্রাহতবমুক্তং ইদানীং হত্তেন অপি 

ব্নিগ্রাহাতমাহ। হন্তয়োছু নিয়ন্তবঃ উভাভ্যামপি হস্তাভ্যাং দুঃখেন নিয়স্তব্যাঃ ঘেবষজন- 

গমনায় শীঘ্রগামিন ইতার্থঃ ॥ (১ম-১৩৫ন্- সখ) । | 
ইতি দ্বিতীয়স্ত প্রথমে পঞ্চবিংশো বর্গ; ॥ ২৫ ॥ 

ষট ব্রিংশত্যধিক-শততমত সৃক্তুৎ | 
প্রশ্থুজ্যেষ্ঠমিতি সপ্তর্চং তৃতীয়ং স্ুত্তং | খধিশ্চান্যম্মাদিতি পরিভাষয়া পরুচ্ছেপঞ্ষিঃ 

অতাষ্টিম্ছন্দঃ। উতীদেবানা মিত্যন্ত্া ব্রিষ্ুপ,। অত্র ক্রিষ্ুবস্তপরিভাষাণাল্রীয়তে । সর্ববমাত্য্ট- 

মিতি বিশেষপরিভাষয়া বাধিতত্বাৎ মিত্রাবরূণৌ দেবতা অস্তয়ে! স্বতন্মন্ত্রলিঙ্গোক্ত দেবত]। 

তথা চান্ুক্রান্তং _ প্রন্ুসপ্তমৈত্রাবরুণং ত্বং ত্যে লিঙ্গোক্ত দেবতে অস্ত্যাত্রিটুপ,। তুশ্ব 

গ্রয়োগাদিদমাদিকে ঘ্ধে স্থক্তে মৈক্রাবরুণদেেবতাকে বিনিয়োগো লৈলিকঃ॥ (১ ম--১৩৬স্)॥ 

তত্র প্রথম।-_ 

, | | | | 

গ্রস্থজ্যোষ্ঠং মিচিরাপ্য।ং রৃহন্নমো হব্যং মতিং ভরত! 

| ] 
মৃড়য়দ্ভ্য|ং স্বাদিষ্ঠং মুড়যন্ত্যামূ । 

রে | 1 
তা সম্রজ। ঘ্বৃতান্থতী যজ্দে যন্ত উপস্ততা। 

| | ূ | | 
অথৈনোঃ ক্ষত্রং ন কৃতশ্চনাধৃষে দেবন্বং নৃচিদাবৃষে ॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
প্র। স্থু। জ্যোষ্ঠম্। লিহচিরাভ্যাম। বৃহৎ । নমঃ হব্যমূ। মতিম। ভরত) 

] | | 
মুড়য়ৎইত্যামূ। স্বাদিষ্ঠমূ। মুড়য়ৎইভ্যাম্। 

| রর যার | 
তা। সম্হ্রাজা। ঘ্বৃতান্ৃতী ইতি ঘ্বৃতহআস্মতী। যজ্েযজ্জে। উপহস্থত|। 

| ও 
'অথ। এনোঃ। ক্ষত্রমূ। ন। কুতঃ। চন। আহধৃষে। দেবহত্বমৃ। নু। চিৎ। আহ্ধৃুষে। ১ 

হে খত্বিজঃ! মিক্রাবরুণাভ্যাং জ্যেষ্ং প্রশস্তং বুহৎ মহৎ অতিপ্রবৃন্ধং নমঃ নমস্কারো? 

- শ্রঙ্ক্ষিতং স্তোত্রং তদুপলক্ষিতং হবিল ক্ষণমন্্ বা প্রতরত লম্পাদয়ত ॥ নম ইত্যন্ নাম । নমঃ 



২ অষ্টক, ১ অধ্যায় ২৬ বর্গ।] যট্ত্রিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং। 1 ১২৬, 

আমুরিতি তন্লামন্ পাঠাৎ॥' কিঞ্চ, হব্যং হব্যাং মতিং তৎগ্রদানবিষয়াং বুদ্ধিং তরত।' 

বব! মতিং পৃজ্যং হব্যং হবির্ভরত | পূর্ববত্র পুরোভাশাগাদনীয়মন্্ং ইদানীং তু পোমাজাদি- 
রূপং নিপেয়ং হবিরিতি বিবেকঃ। কীত্ৃশাভ্যাং তাভ্যাং? নিচিরাভ্যাং নিতরাং চিরকালাত্যাং 

নিত্যাত্যান্িতার্থঃ প্রবাহরূপেণেতি ভাবঃ। কিঞ্চ মৃড়য়ত্ত্যাং স্বত্যা হবিঃস্বীকারেণ স্বয়ং 

ঘুড়িত্াা যজমানমপি মখয়স্ত্যাং। তথা স্বািষ্ঠং স্বাহতরং মুড়য়ত।ং হবিঃ সুখয়ত্যাং ভক্ষয়ত্যা- 

| মিত্যর্থঃ। কম্তয়োবি শেষ ইতি তত্রাহ। ত| তৌ মিআ্াবরুণৌ 'লত্াজা সম্যগ রাজমানৌ ॥ 

বাজতে ক্ষিপ,। মোরাজি সমঃ কাবিতি লযোমকারত্ত মকারঃ ॥ ঘৃতাস্ৃতী ঘৃতমাস্ট্য়তে আদী- 
য়তে যাভ্যাং তোঁ তাদুশৌ । বা ঘৃতমুদ কং বৃষ্টিপক্ষণং প্রশথয়তে সর্ববত্রান্জ্ঞায়তে যাভ্যাং তৌ' 
এতয়োরহরাব্রাভিমানি দ্েবত্বাদহো বাক্রিদ্বারা রৃষ্্যুৎপাদকত্বাৎ অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণা- 
বহোরাত্র/ভ্যাং খলু বৈ পর্জন্তো বর্মতীতি শ্রুতেঃ বৃষ্ট্যহজ্ঞাএদৰং প্রপিদ্ধং। কিঞ্চ এতৌ যজ্ঞ, 
যজ্ঞ সর্বেষপি যজ্ঞেযু উপগ্ততা সর্ব ত্বিগ ভিঃ স্ুযমানৌ ॥ গতিরনস্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতি- 
শ্বরত্বং ॥ অথ অপিচ এনোঃ এনয়োঃ ॥ সংজ্ঞাপূর্বকণ্ত বিধেরনিত্যত্বাদোগি চেতি গুণাভাবেন. 
অতে! গুণে ইতি পররূপত্বং ॥ ক্ষত্রং বলং কুতশ্চন কম্মাদপি চ শত্রোঃ রাক্ষসাদেঃ সকাশাৎ, 
কষ্মাদপু[পায়াঘা নাধৃষে আপমিতুং নামশক্যং ন ভবতি ॥ কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি কেন্- 
প্রত্যয়ঃ॥ কিঞ্চ তয়োর্দেবত্বং নৃচিৎ দেবভাবোহপি নাধৃষে আধর্ষণাযোগ্যঃ । যষ্থা। 
পূর্বমিবেদানীমপি নূচিদিতি নিপাতঃ। পুরণ নবযোিতি যাস্কেনোক্কত্বাৎ আথুষে লন 
কেনাপ্যধর্ষণীয়ো ভবাতি। এতয়োর্ববলং *নধৃস্যং কিমুতদ্দেবত্বমিতি ভাব? ॥ ১॥ 

ক ঞ 

৩ 

অথ দ্বিতীয়া-_ 
| | | | 
অদর্শি গাতুরুরবে বরীয়দী পন্থা ঝতস্ত সমমংস্ত 

| | 
রশ্িভিশ্চক্ষুর্ভগম্ত রশ্মিভিঃ | 

| | | 
ছ্যুক্ষং মিত্রস্ত. সাদনমর্ধযমূণে। বরধণস্তা চ॥ 

| | | | | অথ দধাতে বৃহছুক্থ্যং ১ বয় উপস্তত্যং ব্ৃহুদয়ঃ ॥ ২ | 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | অদর্শি। গাতৃঃ.। উরবে'। বরীয়সী। পন্থাঃ। খতশ্ত। লম্। অয়ংস্:।' 
প্র পিট এ 

) | | | ূ 
রশিহতিঃ। চক্কুঃ।- ভগন্থ | রশ্মিংতিই।. 



১২৪. ধাথেদ-সংহিত। | [১ মগ্ডল, ২* অনুবাক। ১৩৬ কৃ 

| | | 
ভাক্ষম্। মিত্রন্ত। লদনম্। অর্ধযমণঃ | বরুণন্ত। চ। 

| | | রি | 
অথ। দধাতে ইতি! বৃহৎ। উকৃণ্যম্। বয়ঃ। উপহদ্তত্যম্। বৃহৎ । বয়ঃ॥ ২। 

গাতৃর্গমনশীলা বরীয়লী উক্ুতরা উষাঃ উরবে বিস্তীর্ণায় যাগায় গমনদিব্যাপারায় অর্শ 

লর্বদষ্টীভুং। তথা গতন্য গমনশীলন্তাদিত্যন্ত পন্থা ষার্গঃ আকাশলক্ষণঃ রশ্মিতিঃ লময়ংঘ্ত 

গ্রকাশৈঃ লঙগতোহতৃৎ। ভগন্ত সর্বর্ভজনীয়ন্ত এতগ্লামকন্ত দেবন্য রশ্বিতিঃ চক্ষুঃ লর্ববপ্রাণিনাং 

লোচনং লময়ংস্ত লঙ্গতমভূৎ। লর্বে স্থস্বদ্রবাদর্শনায় লমর্থা অতবস্লিত্যর্থ১। তদের স্প্টী- 

ক্রিয়তে। মিত্রন্ত প্রকাশকারিত্বাৎ সর্ধবজনমিওহ্য সদনং গুছং আন্তরীক্ষং ছ্যুক্ষং দীগ্ানাং 

নিষালস্থানং অন্তনীক্ষং রশ্িভিঃ লময়ংস্ত সগতঘতৃৎ। তথার্যম্ণঃ এতন্লামকল্ত দেবন্ ॥ উদাত্ত- 

নিরজিত্বরেণ বিতক্তেরদাত্বত্ং ॥ ছ্যুক্ষং সদনং রশ্মিভিঃ লময়ংস্ত কিঞ্চ বয়ণস্ত তমোনিবারকন্ত 

এতরামকস্ত দেবন্ত দদনং তথাভূৎ। যদ্যপি হুর্যস্তৈকত্বং তথাপি উপাধিভেদেন চেদাৎ 
পথক্ স্বতিঃ। তথা যগ্তপি ব্রিভিরপি প্রকাণ্তমপ্ান্তরিক্ষমেকং তথাপি প্রকাশকানাং তেদাং 

ত্রিধা স্তুয়তে। উদ্দয়ানস্তরং কর্মানুষ্ঠানায় প্রকাশোহভবদিতার্থঃ। অথ অতঃ কারখাং 

উদ্দিতত্বাদেব উকধ্যং স্ততাং বৃহৎ প্রভূতং বয়ঃ হবিলক্ষণমনরং দধাতে ধারয্ধতঃ। কিঞ্চ 
উপত্তত্যং উপেত্য স্তোতব্যং এতি ॥ স্ শান্বিত্যাদিনা কাপ ॥ বৃহৎ স্তোমার্দিনা; মহৎ" 

স্তোত্রং বয়ঃ হবিল ক্ষণমরং চ দধাতে ॥ (১ম--১৩৬হ--২ধ) ॥ 
চি ষ্ঠ 

গু 

অথ তৃতীয়।--. 
| | ] ] 

জ্যেতিত্মতীমদ্দিতিং ধারয়গক্ষিতিং স্বব্ণতীমাসচেতে. 

| ী | 
দিবেদিবে জাগৃবাংনা দিবেদিবে'। 

»হ. | | | 
জে;তিত্বত ক্ষত্রমাশাতে আদিত্য দনুনস্পতী | 

| | | | 
মিত্র স্তয়োর্বরুণে। যাতযজজনোর্ধমা যাতজ্জ্যণহ ॥ ৩ ॥ 

_* অথ পদপাঠঃ *-_ 

4 ] ] | | 
জ্যোতিত্মতীম্। অদিতিম্। ধারয়তহক্ষিতিমৃ। শ্বঃংবীতম। আ। লচেতে ইতি । 

ূ | | 1 
দিবেহদিবে | জাগৃঙইসাংলা। দিবেহদিষে। 



€ 

। অষ্টক, ১ জগ্যায়, ২১ বর্গ। ] ষট্তব্রিংশত্যধিক-শততমং সৃক্তং। ১২৫ 

ৃ | | | 
জ্যোতিগ্মৎ। ক্ষত্রম। আশাতে ইতি। আদিত্যা। দ্বান্ুনঃ। পরী ইতি। 

| | [ | 
বিত্রঃ | তয়োঃ। বরূণঃ। যাতয়ংহজনঃ | অর্ধমা। যাতযতহজন$ ॥৬॥ 

অয়ং য্জমানঃ জোতিশ্বতীং আহবনীয়াগ্রেন্তেঙ্গোযুকাং অদ্দিতিং অদীনাং লম্পূর্ণলক্ষণাং 

।কঈ্তিং অপ্নের্নিবালযোগ্যাং ভূমিং উত্তরবেদিলক্ষণাং ধারয়ৎ ধারয়তি স্বয়ং কৃতবানিত্যর্থ | . 

(টি বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিরিতি শ্রুতেঃ (তৈৎ সং ২৬1৪)। তথা স্বর্ববতীং যজ্ঞনিষ্পত্তি- 

্বারাস্র্গবতীং ঈ্ৃশীং তাং আসচেতে মিত্রাবরূণৌ সঙ্গতৌ ভবতঃ। ন কেবলমেতন্মিক্নেবাহনি 

কিন্তু দিবেদিবে লর্ধেঘপ্যহসন্থ । কীরৃশৌ তৌ? দিবে দিবে প্রতিদিনং জাগৃবাংস| গ্রনোধং 
কুর্ববাণৌ যজ্বং গন্ত* অনলপাবিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বের্দিমাগত্য জ্যোতিক্মৎ আজাদিম্বীকারেণাতি- 

শয়েন তেজোযুক্তং ক্ষত্রং বলং আশাতে অগ্স.বাতে প্রাপ্ীতঃ॥ অক্নোতেশ্ছান্দলে লিটি অনিত্য- 
মাগ্মশালনমিতি বচনান্ন,ডভাবঃ। লটি বা ছানদসঃ শপঃ শ্লীঃ॥ কীঘশাবিতি তাবাহ। 
অদ্দিত্য/ অদ্দিতেঃ পুজৌ দানুনস্পতী দানস্ত আজ্যাদিপ্রধানস্ত ম্বামিনৌ অভিমতদানন্ত 
পালধিতারৌ বা ॥ ঝষ্ঠ্যাঃ পতি পুল্রেতি সংহিতায়াং সত্বং ॥ মিত্রশ্চ বরুপম্চ তাবুভৌ দেবো 

অধ্যমাধ্যস্ত দেবস্তয়োঃ মিত্রাবরুণয়োঃ যাতযজ্জনঃ তয়োরেব সন্বন্ধাৎ উভয়োর্মধ্যে স্থিতঃ।. 

যাতযক্জনঃ স্বস্বব্যাপারনিযোজিত লর্ধবঞ্ষনঃ মিত্রাবরুণৌ অহোরাব্রদেকৌ অর্ধ্যমা তু তয়োরেব 
লামর্থ্যাৎ সর্ব প্রাণিনঃ প্রেরয়তীতার্থঃ। কিঞ্চ যাতযজ্জনঃ যাতযন্তি £লোকং যদীয়াজনাঃ 

্রেম্যাঃ ল তাদৃশঃ। যত্বা যাত্যমানা নরকে নিপাতামানা জনাঃ প্রাণিনঃ অয়ষ্টারে! যেন ল 
তাতৃশঃ। কর্মসাক্ষিত্বাৎ স্বশ্বকর্মারোধেন প্রাণিনঃ শ্বকৃতে যাতয়তীতার্থঃ। তাতবশঃ 

অর্ধ্যমা মিন্রাবরুণয়োরধীনো বর্ডত ইতি শেষঃ ॥ (১ম-২৩৬স্ -৩খ)॥ 

অথ চতুর্থী-_ 
| | | | 

অয়ং মিত্রায় বরুণায় শংতম: পোমো তৃত্ববপান্ষোভগে! 

0 | 
দেবে। দেবেষ।ভগঃ। 

| | চা 
তং দেবাসে। জাষেরত বিশ্বে অন্ধ সজেষস: | 

কা 

ৃ | | ৃ 
তথ। .রাজান! করথো যদীমহ খতাধান। যদীমঙে ॥৪8 ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
1. ও | | | | অয়হ। মিত্রায়। বরুণায়। শম্ততমঃ। পোমঃ। ভূতু। অবইপানেধু। আইগতগঃ। 

| | 
দ্বেবঃ। দ্েবেধু। আহভগঃ । 



এ 

১২৬. | খখেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২* অনুবাক,। ১৩৬ সতত । 

| | 
তম্। দেবাসঃ। জুষেরত। বিশ্বে। অগ্য। 'লহজোধস: | 

গু জি ব্য ওজয খাছ 

| [ | 
তথা | রাজানা। করথঃ। যৎ। ঈমহে। খতহবানা। যৎ। ঈমহে ॥ ৪ ॥ 

অয়মণ্মভিহ্বয়মানঃ সোমঃ মিত্রায় বরুণা চ শংতমঃ পীয়মানং লন্ সুধতষ্ঠো ভৃতু 

ভবতু ॥ ছান্দসঃ শপোলুক। তূম্ুবোস্তিভীতি গুণাভাবঃ॥ অবপানেষু অবাঙ্মুখচমলপানেধু 

বিষয়েযু আ সর্ধতঃ ভগো তজনীয় তাত্যাং। কিঞ্চ দেবঃ দীপ্যমানঃ দেবেধু মিত্রা বরুণান্থচবে- 
ফিতরদেবেষু তৈঃ আত্ঙগঃ আভঙ্জনী্ঃ। যদ্ধা দেবেষু স্তোতৃষু যজমানেষু মধ্যে দেবঃ দ্বীপ্যমানঃ 

তথা আতগঃ টৈরেবাসর্বতো তলরনীয়ঃ| কিঞ্চ তং সোমং বিশ্বে লর্বে দেবালো দেবা: 

অগ্যান্মিব্রহনি জুযেরত সেবস্তে ॥ ছান্দসো জ্ঞস্তওকাদেশাভাবঃ। বহুলং ছন্দসীতি রুডাগমঃ ॥ 

কীদৃশান্তে ? সজোষসঃ সমানগ্রীতিযুক্তাঃ। তথা হে রাজানা রাজমানামিজ্জা বরুণো ! যুবাং 

করথঃ কুরুতং দেবেখ ইত্যর্থঃ॥ ব্যত্যয়েন শপ. ॥ যদ্যপ্মা্থ কারণাৎ যদীমহে যৎ 
গ্রাপুমন্তদ্দেবান্ যাচামহে ॥ ইঙ্ গতৌ। দৈবাদিকঃ ছান্দসো বিফরণস্ত লুকৃ॥ তশ্মাজ্জষেরত 

তথা খতাবান। খতবন্তৌ সত্যবন্তৌ মজ্ঞবস্তৌ বা মিত্রাবরুণৌ ঈমহে অতিমতফলং তয়োঃ 

পানং বা যাচামহে ॥ (১ম--১৩৬হ--৪ধ। )॥ 

অথ পঞ্চমী--- 
| | [ 

ফে মিত্র বরুণায়াবিধজ্জনোনর্ববণং তং পরিপাতে। 

| | 
অংহণো দাশ্বাপং মর্তমংহসঃ 

ূ | | 
তমর্ধ্যমাতিরক্ষত্যজযন্তমনুব্রতম্। 

| | | | 
উক্খৈধ্য এনোঃ পরিভূষতি ত্রতং স্তেমৈরাভূষতি ব্রতম্ ॥ &॥ 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | | 
ষঃ। মিজ্ায়। বরুণায়। অবিধৎ। জনঃ। অনর্ববাণম। তম্। পরি। পাতঃ। 

| | | | 
অংহ্পঃ| দাশ্বাংসম। মর্তম। অংহলঃ 

| | : 7 
তম্। অর্ধ্যমা . অভি। রক্ষতি। খজুহযস্তম। অন্গু। ব্রতম। 

টা | : | | 
ক্তৈ:। যঃ। এনোঃ। পরিইভূষতি। ব্রতম্। স্তোমৈ:। আহভূষতি। ব্রতম্ £€ & 



২ আটক, অপ্যার, ২৬ বরগ। যটিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং । ১২৭ 

যো জনঃ য্জমানো মিত্রায় বরুণায় চ॥ কর্মমণঃ সম্প্রদ্দানত্বাচ্চতুর্থী॥ মিত্রং বরুণং চ অবিধৎ 

গরিচরতি। ত: জনং যুগ্সং পরিচারকং অনর্ববাণং অধেধিণং ভ্রাৃব্যো বা অর্বেতি 

্লুতে: (তৈ* লং ৬৩1৮) 1 অনল্পং বা অনন্তসেবিতং পরিপাথঃ পরিতে। রক্ষতং | 

ন্মাদিতি তহুচ্যতে। অংহসঃ নৃনাতিরেকজনিতাৎ পাপাৎ। ন কেবলং লামান্তং জনং অপিতু 

ঠাশ্বাংসং হবিততববস্তং মর্ভং মরণধর্ম্মাণং অংহসঃ সর্ববন্মাদপি পাপাৎ। ন কেবলং ভবস্তাবেষ 

অধম! লর্ব্বেষাং নিয়ন্তা দেবখজয়ন্তং দেবেঘার্জবমাচরস্তং যঙ্ষমানং ব্রতমন্থ তদীয়ং 
র্মানুলক্ষ্য অভিরক্ষতি অভিতো রক্ষতি। কোহংস্য জনমত বিশেষ ইতি তত্রাহ। যো 
অমানঃ উকৃধৈঃ শন্ত্রেঃ এমো এনযোর্সিত্রাবরুণয়োত্রতং কর্ম পরিভূষতি পরিগৃহৃতি তথ! 
জমান: যুষ্মদীয়ং বরতং কর্ম স্তোমৈঃ স্তোবৈর্গা নযুক্তমন্ত্রসাধ্যৈঃ আভূষতি সর্ব্বতঃ অলঙ্করোতি ॥ 
টষ অলঙ্কারে। ভৌবাদিকঃ ॥ তমতিরক্ষস্তীত্যন্থয়ঃ ॥ (১ম -_-১৩৬স্- ৫খ।) | 

. অথ মণঠী__ 

| | |. | | নমো দিবে বৃহতে রোদলীভাাং মিত্রা় বোচং বরুণায় 

দা | | 
মাহল,ষে জুমুলীকায় মীহল,ষে। 

নন | | | 
ইঞ্দমগ্রিমুপস্তুহি ছ্যক্ষমধর্যমণং ভগমৃ। 

| | | 0 
ৃ জ্যোগজীবন্তঃ প্রজয়। সচেমহ্থি গোমস্তোতী সচেমহি ॥ ৬ || 

--৭ অথ পদপাঠঃ ০-- 
| | | ? শমঃ। দিবে। রহতে । রোদসীভ্যাম্। মিত্রায়। বোচম্। বরুণায়। 

| | | মীহল,ষে। সুহ্মৃপীকায়। 'মীহল.ষে। 

| | | | ইন্্রম। অগ্রিম। উপ। ভ্তহি। ছ্যক্ষম্। অর্ধ্যমণম্। ভগম্। 

| | [ জ্যোক্। ' জীবন্তঃ। প্রইজয়া। লচেমহি। লোমশ্। উতী। লচেমহি | ৬॥ 
জে আজ জাজ এরা সর 

লারা আজ থা 

দিবে পোতমানায় কুর্ধ্যায়, নষে। বোচং নদস্কারোগলিক্ষতং স্তোঅং যোটং ব্রবীমি সীমীত্যর্থঃ কীতৃশায়' তশ্যৈ? বৃহতে মহতে। বৃহম্মহতোরূপলংখ্যানমিতি 'বিভক্ষি- . শি সবত্যায় তথা, রোদসীত্যাং ছাবাপৃথিবীত্যাং তদতিমানিদেবাভ্যাং নমো বোচং) 



৫ ? হু 

১২৮, » খাখেদ-সংহিত। | [১ মণল, ২, অঙযাঁক, ১৩৬ কৃত | 

তথা মিত্রায় সর্ধজনহিতায় অহরতিমানিদেবায় নমো বোচং তত্বঘ্ব্ণায় আবরকায় রাক্র্যতি, 

মানিদেবায় তথামীহলযে অভিমতফল্ত সেকৃত্রে রুদ্রায় কীৃশায়, উশৈ ুমূলীকায় শোতম- 
লুখয়িত্রে। পুনঃ ল এব বিশেষ্ততে মীহল,ষে সুমূলীকায়েতি দ্বে প্রত্যেকবিশেষণভূতে ইন্বানীং 

যঞ্জমানঃ খতিং শ্বাত্বানং বা প্রতি ব্রনীতি। হে হোতঃ! হে আত্ুন্ বা উন্ত্রমগ্জিং ছ্যুক্ষ 

দীপ্তিমস্তমর্যাযণং তগঞ্চ উপ উপেত্য বুদ্ধ্য। প্রাপ্য শ্বছি স্থন্তিং কুক । আন্মদনুগ্রহাৎ জ্যোক 

চিরকালং জীবস্তে। জীবনোপেতা বয্ং এ্রজয়। পুভ্রভৃত্যাদিনা সচেমহি সঙ্গতা তৃয়ান্ম। 

কিঞ্চ সোমন্ত ইন্দোরূতী উত্যা লসচেমহি। তমপি স্তহ্বা ততকারির্তন রক্ষণেন 

লহিতা তুয়ান্মেত্যর্তঃ ॥ (১ম -১৩৬নু _৬খ) ॥ 
কী গু 

ডি 

অথ পগুমী-- 

| | ] | । 
' উতী দেপানাং এয়মিন্দ্রবস্তো মংগীমহি ন্বযশসে! মরুত্তিঃ। 

ূ এ | 
অগ্রির্শিত্রে। বরুণ শর্্মযংসস্তদশ্যাম মঘবানেো। বয়ং চ॥৭॥ 

ৈ 

-_০ অথ পদপাঠঃ *_- 
1 | | | | 

উতী। দেবানাম। বয়ম্। ইন্ত্রইবস্তঃ। মংলীমহি। স্বহ্যশসঃ। মরুৎইভিঃ | 

| | | 
অগ্নিঃ। মিআ্রঃ | বরুণঃ। শর্ম। যংলন্। তৎ। অস্তাম। মঘবানঃ। বয়মূ। চ॥৭| 

ইন্্বস্তঃ গ্রীতেনেন্ত্রেণ তদ্বস্তে। বয়ং দেবানাং দেবান্॥ কর্মণি বষ্ঠী॥ উতী উত্যা তর্পণেন 

হবিরাদিনা মংসীমহি মন্যেমহি ৷ কীৃশা বয়ং ? দ্বযশসঃ স্বায়ত্ কীর্তয়ঃ মকত্তিঃ স্তত্যা হটে 

 শরুদ্দেবৈঃ অনুগৃহীতাঃ। যদ্বা দ্েবানামৃত্য! রক্ষণেন রক্ষিতা মংসীমহি মন্তাবো তবেম। 
লামর্থাৎ তেষামেব মহত্বস্ত কিঞ্চাগ্রমিএবরুণদেবাঃ শর্দযংসন্ অন্মাকং সুখং প্রাযচ্ছণ। 

তং তংবরং মঘবানো বয়ং চ তৈ্দততান্নবস্তঃ সম্তত্তৎন্ুখং অগ্ঠাম ব্যাপুয়াম॥ 'অক্্োডে 

রাশিধিলিডি ছন্দ নযুতয়খেতি লার্ব্বধাতুকত্বাৎ সলোপঃ ॥ (১ম ১৩৬সু_-৭ধ)॥ | 
ইতি দ্বিতীয়ন্ত প্রথমে ষড়বিংশো বর্গঃ ॥ ২৬॥ 

ঙ 

ক 

বেদার্থন্ত প্রকাশেন তমোহার্দং নিবারয়ন্। রা 

পুমর্থাংস্চতুরো দেয়াদ্িগ্ভ।তীর্ঘমহেস্বরঃ ॥ ১॥ রা 
ইতি ্রীমন্্ারাজাধিরাজপরমেশ্বর বৈদিকমা গ্রবর্ুক ীবীরবৃক্কতৃপাললাস্রাজাধুরদ্ধরে 

লায়ণামাত্যেন বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থএ্রকাশে খর্কুংহিতাভাস্তে 
দ্বিতীয়াষ্টরকে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ ৬তৎলদিষ্ি বরহ্মঃ। 

শি 



রা 

খখ্বেদ-সংহিতা |. 
০14০২ 

দ্বিতীয়োহষ্টকঃ। দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। 
2 

ভীগণেশায় নমঃ। 

যন্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোছধিলং জগৎ | 

নির্মম তমহং বন্দে বিছ্যাতীর্ঘমহেশ্বরম্ ॥ ১॥ 

সপ্তত্রিংশত্যধিক-শততমং অুভ্তুৎ। 
কিনি | | 

অথ দ্বিতীয়াধ্যায় আরত্যতে। শুযুমায়াতমিতি তৃচাত্ম চতুর্থং সুক্তমূ। পারুচ্ছেপ- 
মতিশাকরং বষ্্ক্ষরোপেতত্বাৎ পূর্বত্র তু শবপ্রয়োগান্মৈজাবরুণং অন্রাতাট্টিপরিভাষা না- 
শরীয়তে । অতিশ।কপমিতি বিশেধিতত্বাৎ অব্রান্নক্রমণিকা--সুষুম তৃচমতিশাকরমিতি'। 

' জশরাব্রস্ত যষ্ঠেহণি প্রাতঃসবনে গ্রউগশস্ত্রে ইদং স্ুক্তং মিত্রাবরূণদেবত্যং তৃতীয়ং তৃচম্। 
হুত্রিতং চ-্তীরং বহিরিতি তৃচৌ স্ুযুমায়াতমদ্্রিতিরিতি । তথাস্থিশ্রেষ মৈত্রাবরুণপ্ত 
প্রন্থতযাজ্যায়াঃ পুরস্তাদাগ্যা প্রক্ষেপণীয়'। যর্ঠন্ত প্রাতঃলবন ইতি খণ্ডে লুত্রিতম্-_ 
ুযুমায়াত মদ্রিভিরিতি। (১ম--১৩৭সথ )॥ 

সৈষ। সৃক্তে প্রথমা 
| | 

ও হযুমায়াতমদ্রভিগোশ্রীত। মত্সর। ইমে 

| 
যোমাসে। মতপরা ইমে। 

গৈ 

ঙ্া 

চ 
রর | | 

গ্গা রাজন! দিবিষ্পৃশাম্মত্রা গন্তযুপ. নঃ। ৫ ৃ 5 
রা রা 2০81 ইমে বাং দিব্রাধরুণা গবাশিরঃ দৌমাঃ ুক্র। গবাশিরঃ ॥ ১| 

৮ জু 
॥ 

, খখেদ--ত্র অক্টক--১৩৭-তপু--১৭ 
এয, ঈ & ॥ ৮3৮২ বি 



ত্প ৃ 

১ খাষেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল? ২* অন্ুযাক ১৩৭ হক 

--* অথ পদপাঠ। *-- 

[ | 

পৃতুম। 'ম্সা। যাতম্। অদ্রিহতিঃ। গোহভ্রীতাঃ। যৎলবাঃ । ইছে। 

[ ত্র 

লোমালঃ | মৎলরাঃ। ইযে। 

ৰ | 

আ। বাজান । দিবিহস্পৃশা । অন্মহত্রা। গন্তম। উপ। নঃ। 

| | | 

ইমে। বাম্। মিআ্রাবরুণা। গোইআশিরঃ। লোমাঃ। ওুক্রাঃ। গোহআশির$॥ ১ ॥ 

হে নিত্রাবরুণৌ ! আয়াতং অন্মদূযজঞং প্রত্যাগচ্ছতং। আগমনায় কিমন্তীতি চেত্তত্রাহ। 

অন্তিতিঃ অভিষবলাধনৈ গ্রাবতিঃ অুযুম সোমং সুৃতবস্তে! বয়ং ॥ স্ুনোতেলিটিরূপং। তে! 

গোললীতাঃ ॥ বিকারে প্রকৃতিশবঃ ॥ পয়োভিক্মিশ্িতাঃ তন্নানৈত্রাবরূণং পয়লাপ্রীণাতীতি হি 

 স্রাঙ্গণং। মৎসরাঃ তৃপ্তিহেতবঃ সোমাঃ মৎসরঃ সোমো মন্দতেত্তৃপ্তিকর্মণ ইতি যাস্কঃ (নি* 

২1৫)। ইমে পুরতে। গৃহীতা বর্তীত্তে । অত আয়াতং। পুনস্ত এব বিশেষ্যস্তে। ইমে লোমালে। 

ম্লরাঃ মদহেতবঃ মাদনে মাৎদর্য্যবস্তে। বা ইতরযজ্ঞগতলোমেভ্যঃ সোমাঃ। কীঘুশৌ যুবাং? 

রা্ধানা রাঙ্জনগীলৌ দিবিল্পৃশাছ্যুলোক বাসিনো ॥ হছ্যু্যাং ডেরুপসংখ্যানমিত্যলুক্॥ ঈদৃশো 

যুবাং অন্দত্রা অশ্মাস্ত মধ্যে অস্মৎ পালক বা যুবাং নোহম্মৎস্দ্ধিনং যজ্ঞং উপাগতং লমীপে 

আগচ্ছতং। কিঞ্চ হে মিভ্রাবরুণ| এতব্লীমানৌ দ্রেবৌ! বাং যুবয়োরর্থায় ইমে লোমাঃ 

গবাশিরঃ॥ পূর্ববৎ বিকারে গ্রকুতিশব্দঃ ॥ গোভিঃ ক্ষীরৈঃ আশিরো মিশ্রিতাঃ লঞ্জাতাঃ। 

কিঞ্চ গবাশিরঃ গোতিঃ উদ্বকৈর্শিত্রিতাঃ লঞ্জাতাঃ। যঘা গোভিঃ হুতিলক্ষণৈর্শরে- 

ন্শিশ্রিতাঃ। অতএব শুক্রা দীপ্তাঃ নঞ্জাতাঃ। আশিরমবনয়তি শুক্রত্বায়েতি শ্রুতেঃ ॥ ১॥ 

নটি রা 

অথ দ্বিতীয়া_ 

| ] | | 

ইমু আয়াতমিন্দবঃ লোমাসে। দধ্যাশিরঃ 

| 
স্থতাসে। দধ্য।শিরঃ। 

| । | | 
উত বামুষলো। বুধিসাকং পৃর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ। 

| ০ ০51 | 

১... জুতো মিত্রায় বরুণায় লীতয়ে চারুখতায় 'গীতয়ে॥ ২ ॥ 



ই আক) ২ জধ্য।র, ২৭ বর্গ। ] সপ্তত্রিংশগ্্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৪১ 

--* অথ পদপাঠঃ *-৮ 

য় | | ূ 
ইমে। আ.। যাতষ্। ইন্দবঃ। লোষালঃ। দবিইআশির£ 

খু 

| | 
তাল; । দধধিইআশিরঃ।. 

| | | 
উতত। বাম্। উধলঃ। বুধি। লাকম্। নৃুর্যযন্ত। বশিতিঃ।' 

| | | | | 
' আ্ুতঃ। মিত্রায়। বরুণা । পীতয়ে। চারুঃ। খতায়। পীতয়ে & ২ |. 

ছে মিআ্রাবর্কণৌ ! আয়াতং আগচ্ছতং। যতো যুম্বদর্থ ইন্দবঃ ক্রেদনলমর্থাঃ লোমাল$ 

লোমাঃ দধ্যাশিরঃ দধাশ্রয়ণবস্তঃ লত্তঃ ইমে পুরতো গ্রহেণ গৃহীতা বর্তস্তে। অত জায়াত্বং।, 

বিঞ্চ দধ্যাশিরঃ ধীয়মানাশিরঃ সোমাঃ সুতাসঃ মন্ত্রেণ গ্রাবতি রভিযুতাঃ লম্পন্নাঃ অত আয়াতত- 

মিতি শেষঃ। আদিত্যগ্রহে দধ্যবনয়সত্তাবাৎ। তদপেক্ষয়া দধ্যাশির ইত্যুক্তং। উত অপিচ' 

বাং যুবয়োঃ শ্রীতয়ে পালনায় উষসোবুধি উসঃ সম্বান্ধনি বোধে লতি ॥ লম্প্দাদিলক্ষণো, 
ভাবে ক্কিপ্। লাবেকাচ ইতি বিভতক্তেরুদাতত্বং | গ্রকাশো সপ্তাতে লঙ্তি ন কৈবলমুধল-. 

এব বোধঃ অপিতু হুধ্যস্ত রশ্মিভিঃ সাকং সুর্ধ্যকিবণৈঃ সহ প্রকাশে হুবিঃগ্রদানায় সঞ্জাপ্কে' 

লতি, স্ুতঃ সোম অভিযুতঃ ইদানীং বিধুঞ্যেচ্যতে। মিত্রায় লর্ববহিতায় এতক্লামকায়, 
অহরভিমানি দেবায় তথ! বকণায় আবরকায় রাক্স্যভিমানিদেবায় চ তদর্থং লোমঃ সত ই্ভি, 

শেষঃ। কিঞ্ খতায় যজ্ঞায় তত্িব্বাহকায় তদর্থং পীতয়ে পানায় যজ্ঞসিদ্যর্থং হি দেবানাং 

লোমপানং ॥ যদ্বা কর্তরি ক্তিচ.॥ পীওয়ে পান্দ্রে খতিগাদয়ে খতায় যজ্ঞায় তন্নির্বাহুকায় বা! 

রং চরণীয়ঃ তক্ষণীয়ঃ লোমঃ সুতঃ অভিযুতঃ | (১ম-১৩৭স-২খ)॥ 
ঞ ধী 

ঙ 

অথ তৃতীয়া-_ 

/ | | ] 
তাং বাং ধেনুং নবাসরীমংগুং হুহস্ত্য্রিভিঃ 

| | 
পোমং দছুহস্তয্রিভিঃ 1. 

| | র্ | 
জস্মত্াষ গম্তযুপ নোবঞ্চ। সোমপীতয়ে।।, 

জয়ং বাং. .মিত্রাবরূগ। নৃতিঃ স্থতঃ লোম আপগীতয়ে হৃতঃ0৩ 



দূ 

৩২ ধাথেদ-লংহিত| | [১ গুল, ২* অসুধাক, ১৩৮ পুত $. 

-_-* অথ পদপাঠঃ *_- 

| 
ভাম্। বাষু। ধেহ্ুম্। ন। বালরীম্। অংগুম্। ভুহস্তি। অদ্রিহতিঃ। 

| 1 
সোমম্। ছুহস্তি। অদ্রিহন্ডিঃ | 

| ৮ | 
অপ্মহতো। গন্তম্। উপ। নঃ| অবাঞ্চা। সোম্হপীতঙ্কে। 

| ] | 
অয়ম। বাম্। মিক্রাধরূণা । নৃহভিঃ। সুতঃ। সোমঃ। আ। গীতয়ে। সুতঃ ॥৩। 
ঃ জি এপ পর এত এছ 

মিত্রাবরুণা হে মিআবরুণৌ! বাং যুবয়োঃ সমবন্ধিনমংশুং বলীরূপং সোমং দুহত্তি 
লম্পাদয়ন্তি অধবর্ধ্যবঃ। কিমিব? তাং গ্রসিদ্ধাং অগ্নিহোক্রাস্তর্থাং বাসরীং লর্বব|ঙ|চ্ছ। দি তপয়স্ক।ং 
বনুক্ষারামিতার্থঃ। যদ্বা পয় আদিনা আচ্ছাদযিত্রীং ॥ বস্ আচ্ছাদনে। ওণাদিক অরি- 
গ্রতায়ঃ। কৃদিকারাদ্ ক্তিন্ ইতি ডীষ্। যদ্বা কেবল ওণাদিকঃ অর প্রতায়ঃ। দ্বাধিকোইগ.॥. 
ধেন্বং ন গ্রীণস্বিত্রীং গামিব। কেন সাধনেনেতি তদাহ। আদ্রিভিঃ অতিববসাধনৈর্গাবতিং 
কিঞ অদ্রিভিঃ তৈরেবলাধনৈঃ সোমং যুক্মদর্থমেব দৃহস্তি। বল্পীরূপং সোমং যুক্দর্থ 
মেবোদকেনাপ্লীব্য রসং দুহত্তি। কিঞ্চ অর্নাঞ্চা অন্দভিমুখৌ লস্বৌ সোমপীতয়ে সোম" 
পানায় অন্মত্রা অশ্মজ্রাতারো যুবাং নোহম্দীয়ং যজ্ঞং উপগন্তং উপাগচ্ছতং। কিঞ্চ বাং 
যুমদর্থ, অয়ং সোম: নৃভির্নেতৃভির্যজ্ঞনির্বাহকৈঃ খত্বিগভিঃ সুতঃ অভিযুতঃ | কিঞ্চ 

আপীতয়ে সম্পূর্ণপানায় স্বতঃ অত আগচ্ছতমত্যথঃ ॥ ( ১ম--১৩৭স্থ-_৩খ) | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে প্রথমে] বর্গঃ ॥ ১৪ 
ক কী 

গু 

অইন্রিংশত্যধিক-শততমৎ সৃ্তুৎ | 
০88 * ৪3০ 

প্র এপুষঃ ইতি চতুখচং পঞ্চমং সুক্তং। _ পারুচ্ছেপমাত্যষ্টং। পৃষদেবতাকং & 
গ্রপ্রচতুদ্ভং পৌফ্ণানিত্যনুক্রান্তং ৷ বিনিয়োগো লৈঙগিকঃ। (১ম-৯৩৮স্থ)।. 

ঙ 
গু 

অথ গ্রথম।-_ 
| | | | প্র প্র পুঝস্তবিজীতস্য শহ্তাতে মহিত্বমন্ত 

] | | 
তব নল তন্বতে স্তোত্রনস্ত ন তন্দতে ॥. 



২ অধ্যায় ২৭ বর্গ । ] হষ্টত্রিংশঠ্যধিক-শততমং সৃদ্ভং । ১৩৪ 

| | | 
অর্চামি জুয়য়ন্নহমন্ত ্ যৃতিং মায়াভুব্মূ। 

| | | 
বঙ্বস্য যে! মন আঘুযুবে মখো দেব আযুধুবে মখঃ ॥ ১ ॥ 

--* অধ পদপাঠঃ *-_ 

] | 
প্রথপ্র। পৃষঃ| তুবিহজাতস্ত। | শন্ততে। মহিইত্বম। অন্য | 

| 
তবসঃ। ন। তন্দতে। স্তোব্রমূ। অস্য। ন। তন্দতে। 
গর থা এ ওরা জজ ওম হি প্র থর রাহ 

| | ঃ 
অচ্গামি। সুয়হ্যন্। অহম্। অস্তিইউতিম্। ময়ঃইভুবম্। 

| | 
বিশ্বস্ত । যঃ। মনঃ। আহইযুযুবে। মখঃ। দ্েবঃ। আহ্যুযুবে। মখঃ ॥ ১ ॥ 

সস আজ জা খা জট পার) ওযা এট জু 

তুবিজাতন্ বহুগজমানার্থমুৎপন্নস্যান্ত পুষ$ঃ পোষকন্তৈতক্লামকন্ত দেবস্য তবলে! মহিত্বং 
সত মহবং প্রশস্ততে গ্রভুয়তে সর্বরঃ॥ বীক্ষা পাদপৃরণে ॥ ন তন্দতে ন হিনস্তি 
'চৎ তদপি। কিঞ্চম্ত পুষখঃ স্তোত্রং ন তন্দতে ন হিনস্তি ন বিরমতি | লর্ববোংপি জনঃ 
ং স্তৌতীতার্থঃ জগংপোষকতাদিতি ভাবঃ। অতঃ কারণাৎ অহং অহমপি যজমানঃ 
যখ লুখমিচ্ছন্ আর্মি স্তোৌমি। কীর্দবশং তং? অন্ত্যতিং আসন্নরক্ষণং ॥ কাদিলোপো 
ঘমিতি কলোপঃ1 গ্তত্যনস্তরমেন বরপ্রদমিতার্থঃ | ময়োভুবং স্বখত্তোৎপাদদকং 
য়িতারং বায পুষা মথঃ যজ্ঞবান | মর্ষর্ধো লুপ্াতে ॥ বিশ্বস্ত সর্বস্য স্রোতুঃ খতিজে। 
আধুযুবে সমস্তাৎ মিশ্রয়তি শীগ্রবর প্রদানাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ দেবে দীপ্যমানঃ পুষ!| 

| শেষঃ। মখঃ মণং যজ্ঞং আযুযুবে সম্পূত্তিপর্ধস্তং মিশ্রয়তি। যত্বা বিশ্বস্ত * 
| মিশ্রয়ণে.যজমানে কিমায়াতমিতি চৈৎ উচাতে। মখঃ ষজ্ঞনি্বাহকোহয়ং পৃষাদেবঃ 
[সন্ত মনঃ আধুযুবে লমস্তাৎ শিশ্র্নতি সামর্থ্য যব্রমানস্ত মন ইত্তি লত্যতে 
তেঃ॥ ছান্দসঃ লিট ॥ (১ম-_-১৩৮স্থ_-১খ) ॥ 

অথ দ্বিতীয়া-__ 

| | | | 
প্র-হি ত্বা পুষধজিরং ন যামনি স্তোমেস্তিঃ কথখণবে। 

| | 
যথা বধ উদ্্রোে ন পীপরে! ম্বধঃ। 



শু 

১৩৪ , সখেদ-সংছিত1 | [১ গুল? ২৭ অবাক, ১৬৮ হু, 

| । 

হাবে যত্ত। ময়োভূবং দেবং সথ্যায় মত্্যঃ। 

| |. | | 
অন্মাকম।ংগুষান্দ্যুয়িনস্কৃধি বাজেষু হ্যুম্সিনস্কধি ॥ ২ ॥ 

” --* অথ পদ্পাঠঃ *_- 

| | | 
প্র। হি। তাঁ। পুধন্। অজিরম্। ন। যামনি। ভ্তোমেভিঃ। কৃথে। খণবঃ।, 

| | | | 
যথা। মৃধঃ | উদ্টুঃ। ন। পীপরঃ| মৃধঃ। 

| | | 
ভবে যত্। ত্বা। যয়ঃইভুবম্। দেবমূ। লথ্যায়। মত্ত্যঃ। 

| | ও | 
অন্মাকমূ। আংগৃষান্। ছ্যন্িঃ। কৃধি। বাজেযু। ছুয়িনঃ। কৃধিঃ ॥ ২॥ 

হে পৃধন ! অজিরং যজ্জদেশং প্রতি গমনবস্তং ত্বা ত্বাং যামনি গমনে নিমিত্ভৃতে সতত 

স্তোমেতিঃ স্তোৈঃ প্রকৃথে প্রকুষ্টং করোমি । তত্র দৃষ্টান্তঃ । যামনি শীপ্রগমনে আঅজিরং ন 
শীদ্রগামিনমখ্খমিব ল যথ! প্রসৃয়তে তত্বৎ। কিঞ্চ যথা মুধঃ জংগ্রামান্ উদ্দিশ্ত «ণবঃ 

গচ্ছেঃ তথা প্রকৃথ্ে। যদ্বা যথা খণবঃ অন্বদৃযজ্ঞং প্রতি গচ্ছেঃ ॥ খণু গতৌ। তানাদিক; 

জেটাডাগমঃ & তথা ত্বাং কৃথে। কিঞ্চ মৃধো হিংসকান্ যোদ্ধন সংগ্রামে পীপরঃ পারং 

নয়লি॥ পারয়তেলু'িচডিরূপং॥ তত্র দৃই্টান্তঃ। উষ্ট্রো ন। উষ্ট্রা যথা তারং বোছ। 
পারয়তি তদ্বৎং। মৃধঃ লংগ্রামাৎ গীপরঃ পারং নয়দি যৎ যতঃ অতঃ কারণাৎ ত্বা বাং 
যয়োভুবং স্থৃথন্ত তাবয়িতারং দেবং দ্বেবনশীলং পুষণং মর্তে্যো মরণধর্্মা মনুষ্যোহহং ভবে 

আহ্বয়ামি। কিমর্থং? সধ্যায় লমানাধ্যানায় প্রি়করণায় এবমাহৃতঃ লন্নশ্মাকং আংগৃযান্ 

আঘেবান ভ্তোমান। আঙ্গুষ ত্তোম আঘোষ ইতি যাস্কঃ (নিৎ €1১১)। ছ্যুয়িলন্ৃধি' 

গ্যোতনবতঃ কুরু। যত্বা স্তোমান্ যশোবতঃ অন্লবতো বা রুধি অন্বৎ স্বতা প্রীত 
স্বষেষং কুর্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বাজেষু লংগ্রামেষু ছ্যয়িনঃ অরবতঃ কৃধি অন্মত্বৈরিণে 

জিগ্বা! তেবামন়ং কৃধি কুর্বিত্যর্থঃ ॥ (১ম-১৩৮স-২খ)। 

অথ তৃতীয়।-. 

| | | । 
যন্ত তে পুষন্ধসখো বিপন্যব্ ক্রত্ব। চিৎ লস্তোবসা; 

ূ 
বুভুজির ইতি ক্রুদ্ধ! বুভুদ্রিরে.।. 



ৎ শষ্টিক,২ অধ্যায়, ২৭ বর্।] অষ্টব্রংশত্যধিক-শততমং সুক্ং | ১৬৫ 

£ | | | | 
ভামনু ত্। নবীয়দীং নিযুতং রায় ঈমহে। 

| | ূ 

অহ্লমান উরুশংন সরীভব বাজেবাজে সরীভব ॥ ৩॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
বন্য। তে। পুবন্। সধ্যে। বিপন্তবঃ | ক্রত্বা। চিৎ। লম্তঃ। অবসা। 

| | 
বভৃত্িরে। ইতি। ক্রত্বা। বভুজ্রে। 

| | | - 
তাম্। অনু । ত্বা। নবীয়শীম্। নিহযুতম্। রায়ঃ। ঈমছে। 

| ূ | | 
অহেলমানঃ। উরুইশংল। লরী। ভব। বাজেইবাজে। সরী। ভব॥৩। 

হে পুষনেব! যন্ত তে রক্ষকত্বেন গ্রসিদ্বস্ত তব সধ্যে সথিত্বে হিতকরণে সতি ক্রুত্বাচিৎ 

ক্রুুন! প্রকৃত্েন কর্গৈব ॥ জপাদিধু ছন্দলি বা বচনমিতি নাভাবাতাব |. সম্তঃ ভবস্তং 
শ্রীগয়িতারঃ লত্তঃ বিপন্তবঃ বিশেষেণ স্তোত্রশীলাঃ যদ্ধা মেধাবিনামৈতং মেধাবিনো যজমানাঃ 

অবলা ততকৃতেন রক্ষণেন রক্ষিতাঃ সন্তঃ বুতুজ্িরে ভুঞ্জতে ভোগান্ ইতি । এবমেব সর্বদা 
ক্রত্বা কর্মণা বতুক্তিরে তুঞ্চতে সর্ব্বে পাল্যন্ত ইতি বাঁ ॥ ভুজেম্ছন্দশি পিটি বহুলং ছন্দশীতি 

রুটু॥ তাং তাদশীং নবীয়সীং নবতরাং স্ভত্যাং বা রক্ষাং অনু অনুস্থতয রক্ষায়া অনস্তরং 

ত্বাং নিধুতং রায়ঃ এতৎসংখ্যাকান্ ধনানি ঈমহে যাচামহে। কিঞ্চ হে উরুশংল! বহধা- 

সতত) ত্বং অহেলমানঃ অক্রুধ্যন্ অস্থাস্ু সুমনাঃ সন্ লরীভব অন্মাভির্গস্তব্যে। ভব ॥ লর্তে- 

রৌণাদিক ইনি প্রত্যয়ঃ। আছ্যুদাতত্বং॥ কিঞ্চ ত্বং বাজেবাজে লর্বেষপি সংগ্রামেযু 

লরীভব গমনশীলো৷ ভব। পুরতো গন্ত। ভবেত্যর্থঃ॥ (১ম--১৩৮স্--৩খ) ॥ 

অথ চতুর্থী | 
| | ] 

অন্য| উধুণ উপ সাতয়ে ভুবোহেলমানে| 

[ ] 
ররিরব। অজান্ব শ্রবন্ততামজাশ্ব। 

| 2 | 
ওষুত্ব। বরৃতীমহ স্তেমেত্দিল্য লাধুতিঃ | 



ঙশ 

৯৩৩ | খখেদ-সংহিতা | [১ মগুল। ২৯ অঙুবাক। ১৩৮ সু 

| | রিয়া ররর 
নহি ত্বা পুন্সতিমন্য আঘ্বণে ন তে সধ্যমপন্নাবে | ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-__ 

| | | | 
অন্যাঃ। উম্ ইতি। স্ু। নঃ। উপ। লাতয়ে। ভূবঃ। অহেলমানঃ। 

| 
ররিহবান। অঞ্জইঅশ্ব। শ্রবশ্ততাম। অজহঅশ্ব। 

পরত এজ ৪০৮ আআ পা পা ও ও 

| | | 
ওইতি। স্ু। ত্বা। ববৃতীমহি | স্তোমেভিঃ। দন্ম। সাধুহভিঃ | 

| 
নছি। তবা। পৃষন্। অতিইমন্তে। আঘ্বণে। ন। তে। লথ্যমূ। অপহৃ,বে॥ ৪ | 

হে অজাখ পৃষন্! অজাশ্বেতি পৃষণমাহেতি যাস্কঃ (নিৎ 8২৫)। নোহম্মাকং অন্ঠ! 
অন্তৈ চতুরধ্যর্থে বটী॥ সাতয়ে লাভায় অহেলমানঃ অক্রুধ্যন্ অনাদরমকুর্বন্ ররিবান্ দা 

চলন্ সু সুষ্ঠু উপভূবঃ লমীপন্থো ভব ॥ রাতেশ্হান্দসম্ত |লটঃ কস্থঃ! পদসংজ্ঞায়া অভাবেহ 

পাপিবাংলং তশ্থিবাংসমিত্যাদৌ ছান্দসোইবগ্রহো দৃষ্ঠতে। উইতি পাদপূরণঃ ॥ কি 
শ্রবস্থতাং অন্লমিচ্ছতামন্মাকং হে অজাশ্ব অজা এবাশ্বস্থানীয়া যন্ত তাদৃশ ত্বং পৃধনামে। 

ররিবাংশ্চ লন উপভুবঃ॥ ও, ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়াত্মক একো নিপাত 
হে দণ্ম! শজণাং উপক্ষপয়িতঃ পৃষন্! ত্বা ত্বাং ওযু বন্বতীমহি লর্বত এব স্তর 
বর্তীয়েমহি ॥ বৃতেরস্তর্ভাবিতন্তর্থাল্লিডি রহুলং ছন্দসীতি শপঃ শঃ॥ যজ্ঞান্তর গমনা! 
বর্তয়ামঃ ইত্যর্থ:। কেনসাধনেনেতি তছুচ্যতে। সাধুন্তিঃ স্তোমেভিঃ ত্বাং গ্রীণ 
লমর্ধ্যেঃ স্তোত্রঃ। কিঞ্চ হে পৃষন্! আঘৃণে সর্বতে। বৃষ্টেঃ ক্ষারহিতঃ। যত্বা আছু 

হুবিযামাহর্তঃ শ্বীকর্তঃ1 ত্বাং নহাতিমন্তে অবমতিং নৈব করোমি। ন কেবল 

অনতিক্রমমাত্রং কিন্তু তে সধ্যং তব নখিত্বং হিতকর্তৃত্ং নহাপহূবে নৈবাপনয়া 
ন ত্যজামি লর্বতঃ প্রখ্যাপয়ামীত্যর্থঃ ॥ ( ১ম-_-১৩৮স-:৪খ। ) ॥ | 

ইতি দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ো বর্গঃ ॥ ২ ॥ 

একোনচত্বারিংশত্যধিক-শততমত সুক্তুৎ। 
ঙ ৬ জারা ৪৪৪ 

অত্থ শ্রোবড়িত্যেকাদশর্চং যষ্ঠং হৃত্তম্। অত্রান্থক্রমণিকা । অস্ত শ্রোবড়েকাগ 
বৈশবদেবীমৈতর ক্ণয ি্স্তিঅইজ্যারেযীমারু তা ীবার্সপত্য বৈশ্বদেবযত্যািপ, প্ধী 
বহতী। বৈশ্বদেবমেতদেবমন্তালামপি ুক্তপ্রয়োগে বৈশ্বদেবন্বং । হুক্ততেদ গ্র়োণ 

. হ্লিঙ্গং লা দেবতেতি। পরুচ্ছেপরধিঃ। অন্ত্যা ভি প পঞ্চমীবৃহতী অ্তা অত্যষ্টযঃ। বিশে 



২ স্টক, ২ অধ্যার, ৩ বর্গ ।] একো নচত্বারিং ংখতযধিচ- শততমং সক্জং । ২৩৭ 

তাবাঃ সৎ সুভ বৈশ্বদেবং । তজ আপ্রাণ বিশ্বেদেবা দেবতা দ্িতীয়ায়! মিত্রাবরুখৌ। 

অথ ভ্রিজোহশ্িদেবতাকাঃ এত্ী। ব্ীসপম্যাথ্েযী। অষ্টমী মাক্তী। নবী 
এজ্জাী। শমী বাহ্ষ্পত্য।। একাদশী বৈশ্বদেবী। নুক্তবিনিয়োগো টোেষ্িক)। 

দশপাব্র্ত ষষ্ঠেহমি প্রউগশন্ত্রে আগ্ঘা নৈশ্বদেবতৃচে প্রথমা যষ্ঠতেতি খণ্ডে সুক্সিতম্-- 

জন্ত শ্রোষড়োইণো অগ্র ইতি। (১ম-১৩৯)॥ 

দৈষা সুক্তে প্রথম।-_ 
| | | 

অস্ত আধটু পুরো অগ্িং ধিযা। দধ আন্বতচ্ছধে? 

ূ ৰ 
দিব্যং বুণীমহ ইন্জবায়ু বৃণীমহে। 

ূ ] | [ 
যদ্ধক্রণা বিবন্ঘতি নাভ। সংদায়ি নব্যসী। 

৫ | | 
অধ প্রসূন উপযন্ত পীতয়ে। দেব অচ্ছন ধীতয়ঃ ॥ ১॥ 

--* ভথ গনপ[ঠঃ *_- 

| | | 
অন্ত। আৌষটু। পুরঃ। অগ্নিম্। ধিয়া। দপে। আ। কু? তৎ। শধ?। 

| 
দ্িব্যযূ। বৃণীমহে। ইন্দ্রবাহু। ইতি । বৃণীমহে। 

| ] | | 
বৎ্। হ। ক্রাণা। বিবন্বতি। নাভা। সম্ইদায়। নব্যলী। 

| | | | | 
অধ। প্র। স্থু। নঃ। উপ। যন্তু। ধীতয়ঃ। দেবান্। অচ্ছ। ন। ধীতয়ঃ| ১॥ 

অহং পুরঃ পুরতঃ উত্তররেচ্যাং অগ্নিং আহবমীয়াখ্যং ধিয়া প্রজয়া গ্রণয়নাদি কর্ম 
ঈধে ধারিতবানশ্মি। তচ্ছধঃ তা্বশং বলবস্তং বাসিং যদ্ধা তচ্ছর্ধ; তাদশং মরুতাং স্বব্ূপং 
ধলং দিব্যং দ্িবিভবং নু ক্ষিপ্রং আবৃণীমহে আভিযুখ্যেন লংভজামহে। কিঞ্চ ইজ বায 

ববশীমহে। যদ্যপ্মাৎ .কারুণাৎ বিবদ্বতি দীণ্তিমতি নাতা নাতো ভূম্যানাতিস্থানে দেবযমে 
বেদিরূখে ঘা নাতো লর্ববফলন্ত সন্বন্ধকে মজে যজ্ঞমাছতুরনস্ত নাভিমিতি ক্রতেঃ। জগ! 
কুর্ববাগ। বার্থ প্রকাশনং নব্যণী নবতরা স্ততিরূণা বাকৃলংদায়ি লন্ষধ্যতে ॥ ছানদলঃ কর্মাপি 
দুঙ॥ জন্মাতিং প্রমুজ্যভ ইত্যর্থ। যন্যাৎ স্তিঃ ক্রেয়তে তক্মাৎ অন্থ শর অন্াঃ 

খথেদ--২য় অষ্টক--১৩৯স্থ--১৮ | 



১৬৮ এ " শ্বথেদ্-নংহিতা 1 [১ মণ্ডল, ২৯ অন্থযাক, ১৩৯ পৃ 

গ্তেঃ শ্রবণং ভবতু শ্রোতা ভবতু বা মরুতাং' গণোইনির্বা । ইন্বামুপক্ষে প্রত্যেব 
পেক্ষয়ৈকবচনং । অধ অনভ্তরং নো ধীতয়ঃ অন্মদীয়ানি কর্ধণি স্ত্যাদিরপাপি প্রনুয় 
প্রকর্ষেণ সু যুম্ান্ুপগচ্ছন্ত। কিঞ্চ দেবা অচ্ছান গগ্্যাদিদেবান আভিমুখ্যেন প্রাগ্মং 
ধীতয়ঃ অন্মদীগানি কর্শমাণি উপযস্ত তেষ।ং সমীপং প্রাপ্ন বস্ত ॥ (১ম--১৩৭নু-১ধ)। 

অথ দ্বিতীয় 

ূ | রি | 
যদ্ধত্যন্মিত্রারুণারতাদধ্যাদদাথে অনৃতং স্বেন 

| | | 
মন্যুন| দক্ষস্ত ম্বেন মনুযুনা। 

| | 
যুবোরিখাধি সম্পমনষপশ্যাম হিরণ্যয়মৃ। 

| [ | | ূ 
ধাভিশ্চন মনপান্বেভিরক্ষভিঃ সোমস্ত ন্বেভিরক্ষভিঃ ॥ ২ | 

--০ অথ পদপ|ঠঃ ০-__ 

| | যৎ। হ। ত্যৎ। মিত্রাবরূণৌ। খতাৎ। হী আদদাথে ইত্যাইদদাখে। 

| | | 
অনৃতম্। স্বেন। মন্তানা। দক্ষস্ত। ম্বেন। মন্যুন।। 

| | ূ | যুবোঃ। ইথা। অধি। সন্পহম্থ। অপশ্তাম। হিরণ্যয়মূ। 

| [ ] ] ] | ধীতিঃ। চন। মনসা। স্বেতিঃ। অক্ষইভিঃ। সোমস্ত। স্বেভিঃ। অক্ষইভিঃ ॥ ২1 

হে মিত্রাবরুণৌ ! খাতাৎ আদিত্যাৎ তাৎ তদুদকং যদ্যস্মাৎ কারণাৎ অধি অধিকং 
আদদাথে সর্বতো দদথঃ| হু প্রসিদ্ধং। কীদবশমুদকং ? অহৃতং নশ্বরং শোষণশ্বভাবং। কেন 
লাধনেন ? শ্বেন মন্্যনা স্বকীয়েন তেজসা। অহোরাত্রাভিমানিদেবৌ মিত্রাবরুণৌ ধনু বৃষ 
মোচয়তঃ | অহোবাত্রে বা ইত্যাদ শ্রুতিঃ পূর্বমেবোদাহৃতা। মন্ত্যুবিশেষ্যতে | দক্ষপ্ত লমর্থন্ত 
ত্বেন মন্থানা আত্মভূতেন মননীয়েন সামর্ধেন। কিঞ্চ হে মিত্রাবরুণৌ ! যুবোঃ॥ অত্তযলোপ- 
শ্ছান্দসঃ ॥ যুবয়োঃ সম্বদ্ধিনং হিরণ্যয়ং হিরগাধং রূপং ॥ খত বাস্বযবাস্ত্বেত্যাদৌ ময়টো মশব- 
লোপো নিগাত্যতে ॥ ইথা ইথং বক্ষ্যমণপ্রকারেণ সন্ন্থ যজ্ঞসদনেযু অধি অপণ্তাম পত্টোম। 
০ তদ্চ্যতে। ধাঁভিঃ তছুদ্দেশ্টৈঃ কর্খতি্যজ্ঞাদিরূপৈম নস! চন বাতেন | 



অক, ১ আগ্যায়, ৩ম্রা।] একোনচত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৩৯” 

চণ্তলা চ। স্বেভি রক্ষতিঃ আস্বীয়ৈরনন্ৈশ্চক্ষুরাদীক্িয়ৈঃ ফিঞ্চ সোমশ্ গোমং স্বেভি রক্ষতি+ 

[ন্রদীয়ৈরিজিয়ৈ: পশ্তেমেতি শেদঃ ॥ নাসাগাপেক্ষয়! বন্বচনম্ ॥ (১ম--১৩৯ম-২খ)।' 
ূ এ 12 

| ৃষ্ঠন্ত বষ্ঠেহনি প্রউগশস্ত্রে যুবাং স্তোমেভিরিত্যাম্থিনস্তচঃ যষ্ঠন্তেতি খণ্ডে স্থত্রিতম্ূ_. 

বাং স্তোমেভিদেয়স্তো অশ্বিনাবম হু ইন্দ্রেতি। 

পৈষা তৃতীয়া__ 

৫7: । 
যুব!ং স্তেমেতির্দেবয়ন্তো অশ্বনা শ্রাবয়ন্ত ইব 

| | | | ৫ 
শ্লোকমায়বেো যুবাধ হব্যাভ্যতয়বঃ | 

| 
যুবাপিশা অপিশ্রিয়ং পুঙ্ষশ্চ শিশ্ববেদনা। 

| | | | 
প্রষায়ন্তে বাং পপয়ো হিবণ্যযে রখে দআ। হিরণ্যয়ে ॥ ৩॥ 
কাপ | পো 

-* আগ পদ্দপাঠঃ ০ 

| | [ও | 
যুবামৃ'। পে।মোতঃ। দেওয়ন্তঃ। অশ্বিনা। আশ্রবয়ন্তঃহইব। 

শু পর নপগ টপ পয “ভার 

| 1... এ | 
শ্লোকম। আযবঃ| যুবাম। হবাা। অভি। আয়বঃ | 

| | | 
যুবোঃ। বিশ্বাঃ। অপধি। শ্রিয়ঃ। পুক্ষঃ| চ। বিশ্বহবেদসা | 

০০ ওরা এ প্ঞর 

| | | | | 
প্রযায়ন্তে। বাম্। পবয়ঃ। হিবণ্যয়ে। বথে। দআ। হিবণ্যয়ে॥ ৩॥ 
পাদ | রি আআ আন, সা 

হে অশ্বিনা অশ্থিদেবৌ । যুবাং -স্তোমেতিঃ স্তোট্রৈঃ দেলয়ন্তঃ যুবামাত্বনইচ্ছত্তঃ আয়বঃ, 
ননুষ্যনাটমতৎ যজমানাঃ শ্লোক যুস্সদীয়ন্্তিরূপ্যং বাচং আশ্রানয়ন্ত ইব সর্ববতঃ শ্রবণবিষয়াং 
র্বস্ত ইৰ স্তববস্তি ॥ শ্রেঃক ইতি বাঙ্নাম। শ্লে।কঃ ধারা ইতি তন্নমন্ক্তত্বাৎ। কীদৃশান্তে ?' 

বুবাং হব্যা হবিষা আজ্যাদিনা অভ্যাষসঃ আভিমুখ্যেন গন্তারঃ ্রীণয়িতুমিতি শেষঃ হবীংষি' 
মাতিমুখ্যেন প্রাপয়স্তে বা । কিঞ্চ ছে বিশ্ববেদসা.! সর্ববপনৌ যুবেধধুসয়োঃ লম্বন্ধিগ্থে। বিশ্বাঃ 
অয়ঃ সেবনীয়া। সর্ববালঙ্্]ঃ ধনকনকাদিরূপাঃ অধি অধিকং ভজন্ত ইতি শেষঃ। কিঞ 

ক্ষস্চ অন্লমপি যুন্নৎপ্রসাদাদধি অধিকং লতত্তে। কিঞ্চ হে দত! শত্রণামুপক্ষ পয়িতারৌ | 
বাং হিরগ্যয়ে রথে হিবগ্ময়ে মধুপৃর্ণে রথে পবয়ন্তয্নেময়ঃ প্রযায়্তে ক্ষরস্তি অরবস্তি॥ 
ক্রিষবন্মেহনসেচনপুরণেষু ছন্দসি শায়ছজপীত্যহাবপি শ্নঃ শায়জাদেশঃ ॥ মধুপূর্ণা পারো 

রী 

চি 

5 



১৪৮ খাখেদ-সংতিত। | [১ মণ্ডল, %* অনুসাক, ১৩৯ সুত 

পেতত্বাৎ শীগ্রগমনেন চক্রেযু মধুনি শ্রবস্তীতি গাবঃ। পবীরধ নেমির্বতি। যন্বিপুনাহি 

ভূমিমিতি নিরুক্তং (নি ৫1৫)1। অশ্বিনো বণহ্য মধুপূর্ণনং ত্রয়ঃ পবয়ো! মধুণাহনৈ 

রথ ইত্যাদিষু প্রসিদ্ধং (খণ লং ১৩1৪ )। কিঞ্চ তাদৃশে হিরণযয়ে হিরগ্ায়ে হৃদয়রমণ্ে 

রথে মধুরং হবিবহৃতমিতি শেষঃ ॥ (১ম-_১৩৯স-৩খ )॥ ূ 

অথ চতুর্থী-_ 

ূ | | | 
অচেতি দশ্রাব্য ১ নাকম্্থথো হুঞ্তে বাং রখযুজো। 

| ূ 
দিবি্রি্ধ্বশ্মাানো দিবিষ্টিষু। 

| ূ ] ৃ 

অধিবাংস্থাম বন্ধুরে রথে দত্। হিরণ্যয়ে। 

| | | | | 
পথেব যন্তাবনুশ।মত। রজোহপ্প। শ।সতা রজঃ॥ ৪ ॥ 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| 1 | | 
আচেতি। দত্রা। নবি। উম ইতি। নাকম্। খখথঃ| যুগ্তরতে | বাম্! রথহযুজঃ। 

| ] 

দিবিষ্টিযু। অধ্বন্মানঃ। দিবিষ্টিফু। 

] | | 
অপি । বাম্। স্থাম। বন্ধুরে । রখে। দম্বা। বিবণ্যয়ে। 

| | | | | | [ 
পথাইষই্টব। যন্তৌ। অন্বহশাসতা। রজঃ। অঞ্সা। শাসতা। রজঃ॥ ৪॥ 

হে দম দত অস্বিনৌ ! অচেতি বক্ষ্যমাণং যুক্সনচচষটি তং জ্ঞায়তে ল্কৈঃ। কিং তরি 
তছ্চ্যতে । নাকং হ্বর্গং বাথথো বি:শষেণ গচ্ছধঃ ॥ খণু গতৌ। তানাদিকঃ ফ্ো্টভাগমঃ | 
যজ্সম্পূর্ভ্যনস্তরমিতি যাবৎ । উ শর্যোইবধাবণে। যদ্বা নাকং অকং ছুঃখং তদ্রহিতং যজমৃথণঃ 

বিশেষেণ গচ্ছধ এব । তদর্থং বাং রথযূজঃ যুক্সংসন্বন্ধিনো বখস্ট যোজয়িতারঃ সারথগ়ঃ বিটি 

র্গস্ত এবণেযু গ্ভোত নাত্মকন্ত যজ্ঞপৈষণেষু গমনেযু বা মিমিশুভৃতেষু ধুঞ্জতে অঙ্ান যোজয়ততি। 
রথে যুক্তে রথে বাযুক্সান্ত এব বিশেঘ্যস্তে । দিবিষ্টিধু দিবোগমনেধু নিরালম্ম আফাশগমনে 
অধবশ্মানঃ বথস্ত তদাশ্রিতপ্ত চ ধবংসমকুর্ববাণাঃ | কিঞ্চ হে দআা জঙ্থিনৌ | খাং খুধরৌঃ বন্ধুর 

বন তরযযুক্তে যুগবন্ধনাধারঃ ্াষ্ঠ ঘিশেষো বন্ধুদাং তাতৃশআযুক্ষত্ং। রখে! যো গং বস 



২ অষ্টক. ১ অপ্যায়, ও নর্গ। ] 'একে।নচন্বারিংশত্যপিক-শততমং সুক্তং। ১৪% 

ইত্যাদিযু প্রপিদ্ধং (খণ সং ৬২1৫) হিরণ্যয়ে হিরগ্নয়ে রথে অধি তাদৃশস্ত রথন্তোপরি স্থাম 
অন্থাপয়াম ॥ ছান্দসে লঙি বহুলং ছান্দসীত্যডভাবঃ 1 আছ্যুাতশ্ছান্দসঃ ॥ কীদুশো পথে? 

বন্ুপথেনেব মার্গেল মিরালম্ব আকাশে রজঃ রপ্জনাত্মকং স্বর্গ, প্রতি যত্তোৌ গচ্ছস্তো 

(লোকা বঙ্গাংসথচান্ত ইতুক্তত্বাৎ (নি* ৪8।১৯)। অন্বশাসতাঁ অননুকুলান্ শ্রন্ 

িহুশালতো বিধেয়ী কুর্ববস্তে৷ ॥ শালেঃ শতরিজক্ষিত্যাদয় ইত্যত্যত্তত্বাদভ্যস্তানামারিরিত্যাদ্দি 

উদাততহং॥ কিঞ্চ অঞ্জসা মুখ্যহেন প্রকৃষ্টং রজঃ উদকং বৃষ্টিলক্ষণং শালতা শাসতৌ 
বলাদ্ বিধেয়ী কুর্ববত্তোী ॥ (১ম _১৩৯স্-৪খ) | 

৬ গু 

গু 

অথ পঞ্চমী-_ 

| | 

শচীভিন? শচীবসু দিবা নক্তং দশস্যতমৃ । 
॥ 

] | | | 
না বাং রাতিরুপদদৎ কদাচনাম্মদ্র।তিং কদাচন ॥ ৫ ॥ 

_-* অথ পদপাঠ: *_- 

| |] | | 

শচাঁতিং | নঃ| শচীবস্থ ইতি শচীহবস্থ। দিবাঁ। নক্তযম। দশল্যতম্। 
এপ আপি প্রি পর 

পদ সস আজ জু 

[ | 
মা। বাম্। রাতিঃ। উপ। দরগৎ। কদা। চন। অন্মৎ। রাতিঃ | কদা। চন ॥ ৫॥ 

আস আর ০০ 

হে শচীবস্থ ! শচীতি কর্মানাম। অন্মদনুষ্টিতজ্যোতিষ্টোমাদি কর্মধনৌ ॥ যুসাং শচীতিঃ 
ভান্মদীয়ৈঃ সর্ম্মভির্ধাগাদিভিরেিমিতভূটতই দিবানক্তং অনিরাত্রী চ দশস্ততং অভিমতং 
দদেখাং | দাশৃদানে উত্যান্যেপং ছানসং রূপং | যদ্থা দশম্ততিগানাপঃ কংডাদিযু দরষটবং 
বাং যুবয়োঃ রাতিদ্ানং কদাচন সর্বদা যাগকালে অধাগকালেইপি মোপদসৎ মোপক্ষীণং 
ভূং॥ দশ্থু উপক্ষয়ে। লুঙি পুষাদরিছ্যাতাদীতি চে.রঙ ॥ মন কেবলং খুশ্মদীয়ং অপিতু অপ 
আপ্মাকমপি কাতিদনং হবি-দিপ্রদানং সর্বববিষয়ং দানং বার্থিক্যঃ কদাচন র্ববাবস্থায়ামঙ্ছি 
মোপদলৎ 'উপক্ষীণং মাভৃৎ সর্বদা বর্ততাং। অহমপি লর্ধবদ1 যুগ্বানথদিস্ত দগ্তাং যুধামলি 
মদরভিমতং সর্বদ] দত্তমিতার্থঃ ॥ (১ম-_-১৩৯সু-_৫খ।) | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে তৃতীয়ো বর্গঃ ॥ ৩॥ 

পৃষ্ন্ত বষ্ঠেহনি প্রউগশক্েস্তৈজ্রেতৃচে তৃতীয়া বৃমনিম্রেত্যেষা ৷ স্ত্রিতং চ-_বৃযস্িশ্ 
বযপানাস ইন্দধঃ জ্ুধুম।য়াতমন্্রিিরিতি | তত্রৈধ সবনে প্রস্থিতদাজ্যানাং পুবস্ত/ৎ অন্ঠা- 
ধটঃ প্রাক্ষিপ্যোভয়ীতিযষঠস্যং। তত্র হোতুঃ গ্রন্থিতযাঞ্যায়াই খুবস্তাৎ এ! প্রাক্ষেগসীদা। 
হত হন এতাসবনে প্রস্থিতঘাজ্যানাং পুবস্তাদতা: কুতোতাত্যাঘমধানস্তে। মস্তি 1 

১৮৪ ০০ 

* 



১৪২ খথেদ-সংহিতা ৷ [১ মণ্ডল, ২০ অন্সাক, ১৩৯ কুল & 

সৈষ| সুক্কে য্ঠী-- 
| ' | | টব 

কমন্গিজ্র রৃষপাণস ইন্দন ইমে স্বতা অদ্রিযুভাপ, 

| শে | 
উদ্ভিদস্তভযং সুতাঁগ উতদ্ভিঃ | 

| | | 
তে তামন্দস্ত দাবনে মহে চিত্রায় রাধসে। 

| | ূ র গীভিগির্বাঞ; স্তবমান আ।গহি সুমুড়ীকে। ন আগহি॥ ৬॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| | | | 
বৃষধন। উন্না। রূদহগান[সঃ। ইন্দবঃ| ইমে। স্বতাঃ। অদ্রিহস্তাসঃ। 

| 
উৎ্হন্দিঃ | তুজাম্। স্মতাসঃ। উতহতিদঃ 1 

[ | ] 
তে। তা। মন্দন্্। দালনে। মহে। চিরায। বাপলে'। 

সস শি পাস্ত আজ জজ 

র | 
গীংহন্সিঃ | গির্বাহঃ। অ্তবমানঃ| আ। গহি। অহমুডীকঃ | নঃ। আ। গতি ॥.৬। 

শে আপ: পপ শ্রহাট আঞ ্প্ শপ সি খত: ৩ 

হে উন্দ! ববযন্ নার্ধতঃ কামানাং ঈষে পূবাওা দৃখামানা হন্দবঃ সোমা; স্বৃতা? 

ত্বদর্থমতিযুতাঃ। কীদৃশান্তে ? বুষপানাসঃ অন্যিমতবর্ষকেন ত্বয়। পাতন্যাঃ। অব্রি্ততাসঃ 

অদ্রিভির্দ,টৈঃ পাষাণৈঃ অভিষবসাপটনঃ স্ৃতাঃ উদ্ভিদঃ উদ্তেনকাঃ বর্মস্ত। ত এন পুনর্বিবিশে- 
সযস্তে। উদ্ভিরঃ বলস্তোতেরকাঃ উত্ভিন্্। বা পর্বতাদো তাদৃশা সোমাঃ তুত্যং স্থৃত।সঃ ত্বদর্থ- 

মেবাভিযুতাঃ| কিঞ্চ তে তাদৃশঃ সোমাঃ তথা ত্বাং মন্স্ত তর্রয়ন্ত। কুত্রেতি তদ্চাতে -. 
দ্বাবনে দানলবতিযাগে অভিমতদানায় বা তথা মতে মহতে চিত্রায় চায়মানায় বিচিত্রায় 

নানাবিধায় বা রাধসে ধনায়। ক্িথ্। হে গির্বাহঃ গিবাং স্ততীনাং অন্মদীয়ানাং বোঢ£! 

বহিহ।ধাঞভ্য ইত্যস্থুন ॥ গীর্ভি অন্মতস্ততিভিঃ স্তবমান; সন্ আগহি আগচ্ছ। নোহম্থান্ 
শুমুড়ীঃ ুষ্টুমুডয়িতা পন আগহি আগচ্ছ॥ (১ম ১৩৯ -৬ধ) | 

ক ঞঃ 

ক 

দশঘাত্রন্ত ষষ্টেহনি প্রাতঃসলনেনেটুঃ প্রস্থি তমাজ্য।য়াঃ পুরস্তাদোষ,ণে। অগ্ন ইত্যেষা বপনীয়! 
একীকৃত্যোভাত্যাং যাগঃ সষ্ঠন্তেতি থণ্ডে স্ত্রিতম্--ওষ শো অগ্ে শুন্ুহি ত্বমীড়িতোহরিং 
ছোতারমিতি তন্মিন্নের সবনে প্রউগশন্ত্ে দ্বিতংগা। হুত্রিত্চ _ অুষ্থ তৌধলোধু গো! অগ্ধ ইতি । 
ল্র শী 

্ 
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1২ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ৪ বর্গ।] একোনচত্ব।রিংখত্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৪৩ 

রঃ ঠৈষা মগুমী-__ .। 
ঠি | 

ওযণে। অগ্নে শৃণুহি ত্বমীড়িতে। দেবেভ্যে। ব্রবণি 
গু 

] [ | 
যঁজ্ঞায়ভো। রাগভ্ো। যজ্জিয়েভাঃ | 

নি | | 
যদ্ধত্য।মরঙ্জরোভ্যো ধেন্ুং দেব] অদন্তন । 

7 | | | 
বিতাং ছুরহে অর্ধ্যমা কর্তরী সট। এষতাং বেদ মে সচ। ॥ ৭॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *-- 
ূ 

| ও ইতি। সু। নঃ। অগ্নে। শৃশুতি। হয। ঈডিতঃ। দেবেভ্যঃ। ব্রবলি। 

| | 
যজ্জিয়েত্যঃ | বাজহভ্যঃ | মজ্জিযেতাঃ | 

| ] 
বৎ। হ। ত্যাযূ। অঙ্গিরঃহত্যঃ | পেনুম। দেবাঃ। অদত্তন। 

| |. | | বি। তাম্। ছু । অধ্যমা। কর্তরি। লচা। এষঃ। তাম্। বেদ। মে। সচা।৭॥ 

হে অগ্নে! ত্বং নোহাঘদীয়ং আবাহনং স্তিং লা ঈডিতঃ অন্মন্পিঃ গ্ততঃ সন্ ওষু শৃণুহি ॥ 
ও ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়াত্মক এব নিগাতঃ ॥ আভিসুখ্যেনৈব সু শৃণু॥ উত্চ প্রতায়ান্দিতি 
ছন্দসি বাবচনমিতি হেলুগভাবঃ ॥ শ্রুতাচ দেবেভ্যো দেবনশীলেভ্যো যজ্তিয়েতে] 
যজ্ঞাহেভ্যঃ হবির6ভ1গত্যঃ স্বতিতাগ ত্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ যজ্ঞরিগঙ্যামিতি ঘঃ ॥ তেভ্যঃ যজ্ঞিয়েড্যো 
খজ্াহেভ্য। যর্গমানেত্যঃ সব্ঘদ্ধি কর্ম ব্রনলি হি ॥ ব্রবীতেলে টাডাগমঃ॥ কীঘৃশেত্যঃ? ' 
রাজভ্যো রাজমানেত্যঃ। ইদানীং দেবাঃ প্রত্যক্ষেণোচান্তে। অজ্রেতিহাসমান্ু। 
অঙ্গিরলো নাম মহ: পূর্্বং যজ্ঞার্থং দেবান্ স্তত্য। গ্রীণযিত্বা গাঃ অযাচস্ত। তে শ্রীতাঃ 
কামছুঘাং প্রাদুঃ লব্কা চ তাং পেঞ্জং ক্ষীরং দোষ্মশরুবানাঃ অর্ধযমণং দেবং প্রার্থয়ন্। 
পচ প্রার্থিতোইগ্রিহোত্রাগ্ার্থ, ক্ষীরং ছুদোহেতি তদ্দমত্রোচ্যতে । যৎ যাং ত্যাং তাং হু 
প্রসিদ্ধাং ধেস্ুং ক্ষীর!দিনাগ্রীণয়িত্রীং গাং হে দেনা: অঙ্গিরোভ্যঃ তদর্থং অদশ্তন দত্তবস্তুঃ ॥ 
তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তমাদেশ: ॥ তাং ধেনুং অধ্যম। সর্ব নিয়মিতা দেব; কর্তরি লর্বান্তোৎ- 
শাদকেত্বয্যগ্রৌ লচা ইতরদেবেভাঃ লাকং বিদুহে বিবিধং দুপ্ধবান্॥ ছুহেলিটি বহুলং 
ছন্/লীতি রুট । ছন্দপি বেতি বচনাৎ দ্বির্বচনাতাবঃ। লট্যেববালোপস্ত ইতি তলোপঃ ॥ 

₹ 

প্র ০5 / € পেন গং 
০ 
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এবঃ এধবার্যমা তাং ধেনুং মে সচ। মত্সমবায়েন দেব জানাতি। অর্ধমাহমপি জানামীতার্থঃ। 

ঈদৃশী ধেনুত্বদর্থমেব দুহাত ইত্যগেত শ্বতিঃ ॥ (১ম ১৩৯ ৭) | 
ছা গু রখ 

ঙ 

মো বু বো অন্মঘ্বিতি প্রস্থিতযাজয। সথত্রিতং চ--মো যুবে। অন্মদভিতানি প্যৌংন্টো" 
যূণো অগ্ন ইতি। | 

সৈষাষটমী-_ 

| ূ যী রে 
মে! যু বে! আম্মদভিতানি পৌন্তালন৷ ভ্বং হয়নি 

| | 
মোতজাবিষুবস্মৎ পুরোত জারিষুঃ। 

| , | | 
যদশ্চত্রং যুগে যুগে নব্যং ঘোষাদমত্যমূ। 

| | | ] | 

অন্ম।গুতম্মরুতো। যচ্চ ছুল্টরং দিধৃত। যচ্চ ছুষ্টরম্ ॥ ৮ ॥ 

--* অণ পদ্দপাঠঃ *-_ 

ণ | | ূ | 
মোইতি। সু। বঃ। অন্মং। অভি। তানি। পৌংস্যা। সনা। ভুবন। ছুয়ানি। 

মা। উত। জারিযুঃ। অন্মৎ। পুরা। উত। জারিষুঃ। 

| | | | 
যৎ। বঃ। চিত্রম্। বুগেৎযুগে। নব্যম। ঘোষাৎ। অনমস্ত্যমূ। 

| | 
অন্দাসু। তৎ। মক্ুতঃ। যৎ। চ। হুস্তরমূ। দিধত। যৎ। চ। ভ্ধত্তরম্॥ ৮ 

হে মরুতঃ! বঃ মুক্সৎলম্বন্ধীনি তানি প্রসিন্ধানি পৌংস্তা পৌংস্যানি রঙ্গানি লনা ধা 
তমানি নিত্যানি ছায়ানি প্রকাশযুক্তানি। যদ্ধা না সংভজ্জনীয়ানি দ্যুন্ানি ধনবস্তি য়শো বর্ধি 

বা॥ মত্বরথীয়ো লুপ্যতে । মো ইতি নিপাতদয়লমুদ্ায়ঠ। উশকোইব্ধারণে ॥ অন্রৎ সগ্মাং 

মোদ্বভিভূবন সুষ্ঠুমৈবাতিভবন্ যদ্ব। অন্মতেপগতানি ম! ভূব্ন।. উত পিচ যদ চ্যন্ানীতে 
তদুভরত্র ল্ধ্যতে | ছুায়ালি ধনানি যশাংলি বা অঞ্সদীয়ানি ম| দ্ারিধুঃ ক্ষীগানি যাুবন। 

উত্ত পিচ দদন্মৎ পুরা পুরাণি লক্ষগয়! তত্রস্থা গ্রাণিনে! মা দরারিষুঃ জীর্ণা নষ্টা মা'দুবন্। 

কিক রো যুন্মৎসঘদ্ধি চিত্রং চায়নীয়ং নানাবিধং নবাং নৃতনং চ্ডোতব্যং বা অমর্ভ্যং আমর, 

র্িকং মর্তোু ছু তং বা যদস্তি ঘোষাৎ ঘোষাঃ॥ ব্যতায়েন পঞ্চমী ॥ শক়োগেত| গবানর্য 



২ স্টক, ২ বলধা, ও বর্গ ] একে (নচদ্বারিংশটধিক-গততমং সৃক্তং | ১৪৫ 

+ষামোগলক্ষিতা গ্রাম্ন্গরাদয়ো বা যেনাস্তি তৎসরিং যুগে যুগে ॥ যুগশন্লোপল়ক্গিতে ॥ 
ফধজালে স্সথান্থ জামাস্বের ভরত্বিতি শেষঃ নান্তস্ত | কিঞ্চ হে মরুতঃ |] মে ছকরং দুঃখেন 

টজরণীয়ং লংপাদনীয়ং ধনং দিধৃত ধাঁর়্ত তদন্যান্গ কিঞ দুত্তরং শক্রতিরহিংমিকুং 
তল্রিমপি বিশেষে আমাজু স্থাপয়ত ॥ (১ম -_-১৩৯কু-_-৮খ) ॥ 

ৃষ্ঠন্য যষ্ঠেহনি অচ্ছাবা কন্ত প্রস্থিতযাজ্যায়াঃ পুরস্তান্বধাঙড ইম ইত্যেষ! স্থত্রিতং ৮. 
জধ্যডৃহ মে জনুষং পৃর্ধবো অঙ্গিরা এবম়েব মাধ্যন্দিন ইতি। 

সৈষ। নধমী-_. 

| | | 
দধ্যঙ, হ মে জনুষং পূর্বে! অঙ্গিরাঃ প্রিয়মেধঃ কথ্ে। 

| | 
ত্রিমনূর্বিছুত্তে মে পূর্বে মনুবিহুঃ। 

| | | | 
তেষাং দেবেম্বায়তিরম্ম।কং তেষু নাভয়। 

| | | 
তেষাং পদেন মহ্যানমে গিরেন্দ্রাী আনমে গিরা ॥ ৯ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | | | | 
দধাঙ। হ। যে। জন্যম্। পূর্বঃ। অজিরাঃ। প্রিয়ইমেধঃ। কণ্:। 

| | | | 
অন্রিঃ। মন্্ুঃ। বিছুঃ। তে। মে। পূর্বে। মন্ুঃ। বিছুঃ। 

| | | | | 
তেষাম্। দেবেযু। আইয়তিঃ | অন্মাকম্্। তেষু। নাভয়ঃ। 

| ] | | | তেযাম্। পদেন। মহি। আ। নমে। গিরা। ইন্দ্রাধী ইতি । আ!। নমে। শিরা ॥৯॥ 

দয অধর্বগোব্রোৎপন্ন এতক্ামকো মহষিঃ ল চ পূর্ববঃ পৃরকঃ সর্বগ্ পুরাতনে বা 
অজিরাঃ অঙ্গার; তত্বত্তে্ত্বীত্যর্থঃ। যদ্বা অঙ্গার এবাঙ্গিরসোহভবন্ যেহঙ্গারা আলং- 
সেংজিরলোংতবন্িতি শ্রুতেঃ (এ ব্রা, ৩৩৪ )। অঙ্গিরা অর্গারা অঙ্কন অঞ্চনা ইতি 
নিরুকতম্ (নি* ৩১৭)। এতন্লামা মহবিশ্চ প্রিয়মেধঃ মেধাপ্রিয়ঃ | প্রিষ্লমেধঃ প্রিয়া 
সন্ত মেধা ইতি যাস্কঃ (নি ১১৭)। কথঃ মেধাবী ল চ অব্রিঃ ছুঃখক্রয়রহিতঃ | 
অতবির্দয় ইতি নিরুক্তম্ (নি* ৩।১৭)। মন্ঃ মলনবান্ এতম্লাম! মহ্ধিঃ। এতে লর্কে 

খখে।--২য় অক্টক--১৩৯-৪০ন-১৯ 



3৪% খথেদ-মংহছিত1 |. ১ হল, ২৭ অন্গুবাক, ১৩৯ সুতা 

অহাত্মানে! মহধঃ মে অং দিবোদাসপুক্রস্ত পরুচ্ছেপন্ত জন্ম বিছুঃ জানস্তি॥ বেতের্বি 

দো লটোবেতি হোরসাদেশঃ ॥ কিঞ্চ তে পূর্বোক্তা পূর্বে পূর্ববকালীনাঃ মে অন্মৎপিক্রাদী 
জানত্ত ইতার্থঃ । মন্ুঃ মনবঃ জ্ঞানবস্তঃ যতত্তে পূর্বে মনবশ্চ অতো বিছুরিতি ভাবঃ 

লুপাং সুলুগিতি জসোলুক্ ॥ তেধাং জ্ঞানে উপপতিমাহ--তেষাঁং দধ্যত্ঙাদ্রীনাং দেবে 
ইতরেষু দেবনশীলেষু মহধিযু মধ্যে আয়তিঃ দীর্ঘকাল সব্বন্ধোহত্তি। অতো বিছুরিত্যর্থ: 

ততশ্চ কিমিত্যাহ অন্মাকং নাভয়ঃ জীবেন লহ লব্বন্ধবস্তঃ প্রাণাঃ ফলেন লং 

সন্বন্ধয়া গাবঃ তেষু তেষেব বর্তুত্তে। অলৌ বিশিষ্টজন্মা বো যজ্ঞযোগ্য ইতি তৈর্বক্তব্যতে, 
তদধীনখং। তেষাং দধ্যগ্ঙাদীনাং পদ্দেন আম্পদ্েন মহত্বেন নিমিত্বেন গিরা স্ভতিরূপয় 

বাচা মি মহৎ অত্যধিকং আনমে নমামি। লর্ধবো জনঃ কিঞ্চ তেষামন্ুগ্রহাৎ যজ্ঞযোগ্যং 

লন্ ইন্্রাী গিরাস্ততিরূপয়াবাচা যুক্তঃ সন্নানমে আভিযুখ্যেন নমামি স্তৌমি নমামি চেত্যর্থঃ। 

নমেব্য ত্যয়েনাত্সনেপদং। যদ্ধ| কর্ধকর্তরি ন ছুহন্বনমামিতি যকঃ প্রতিষেধঃ ॥ শ্বয়মে, 
নতোহন্মি। হ পূরণঃ॥ (১ম--১৩৯স_ ৯ )| 

অথ দশমী-_ 

| | | 
হোতা বক্ষদ্বনিনে বস্ত বার্ধযং রৃহস্পতির্ধজততি বেন 

| | | 
উক্ষতিঃ পুরুবারেভিরুক্ষভিঃ | 

| | 
জগৃভমাছুর আদিশং শ্লোকমদ্রেরধত্বন| | 

| | | | | 
অধারয়দররিম্দানি শ্র্রতূঃ পুরূসদ্মনি | স্থক্রতুঃ ॥ ১০ ॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-_ 

| | | 
হোতা যক্ষৎ। বনিনঃ। বস্ত। বার্য্যয। বৃহস্পতি। যজতি। বেনঃ। 

| | | 
উক্ষভিঃ। পুরুহবারেভিঃ। উক্ষইভিঃ। 

| | | | | 
জগৃভম। দুরেইআদিশমূ। শ্লোকম্। অদ্রেঃ। অধ। অ্বন|। 

| | ৮০০ | 
অধারয়ৎ। অররিন্দানি। স্ুংক্রতুঃ। পুকু। লম্মানি। নুংক্রতুঃ ॥ ১০ ॥ 



২ অ্টক, ১ অধ্যার, ৪ বর্গ।] একোনচত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৪৭. 

অয়ং হোতা দৈষ্যোইঘ্রিম হুষে! বা দেবানামাহ্বাতা যক্ষৎ ফাজ্যাং পৃঠতু ॥ ধজেলে ট্য- 

ডাগমঃ| লিব্বছলমিতি সিপ॥ ' বনিনো বননবস্তঃ হবিঃকাময়মান! বা! দেব! বার্ধযং বরণীয়ং 

লোমং বস্ত ভজন্তাং ॥ বনতেশ্ছান্দসে লঙি ব্যতায়েনাতুনেপদং। বন্লং ছন্দসীতি শপোহ্লুক 

ছান্দসোহতালোপঃ ॥ তদর্থং বৃহম্পতিঃ বৃহতো মন্স্ত হবিষো বা পালকোহ্ধর্ঃ দৈব্যো 

বহস্পতিববা ্বপ্নমেব যতি যাগং করোতি । কীদৃশঃ সঃ? বেনঃ কাময়মানঃ | কেন লাধনে- 

নেতি তছুচ্যতে _উক্ষতিঃ লেচটৈঃ লোমৈঃ পুরুবারেতিঃ লহুভিববরণীয়ৈঃ তথা উক্ষতিঃ 
লেচনলমতৈকদটকঃ তন্নিযিত্তভৃতৈহ্ মমানৈরাহুতিভিরাদিত্য্বারা বষ্টৎপন্ৈঃ বয়ং যজমানা$ 

দুরে আদিশং দৃরদেশে আদিগাদেশো যস্ত তাদৃশং ॥ হলদস্তাৎ সপ্তম্যা ইত্যলুক। অদ্রেঃ 

জাতাবেকবচনম্॥ অভিষবসাধনন্ত গ্রাবণঃ শ্লোকং বাচং ধ্বনিং জগৃত,ম গৃহীমঃ শ্রোত্রাভ্যাং ॥. 
পৃজার্থং বহুবচনম্॥ ইদানীং পরোক্ষকূতঃ | স্ুক্রতৃঃ শোতনকর্্মা অয়ং যজমানত অধ অথ 

যাগসম্পূর্তানস্তরং অররিংদানি। উদকনামৈতৎ। অররিংদানিধ্বন্বস্থদিতি তয়ামন্ত্র পাঠাৎ। 
বষ্টিলক্ষণান্থাদকানি ত্বনা আত্মনা অধারয়ৎ ধাবয়তি। ররির্দাতা নাস্তি অগোররিরপ্ 
পিপাসোপশমনস্ত তাদৃশং পিপাসোগশমনংঃ দ্তীতারবিন্দানি। যত্বা অররিঃ ইতশ্চেতশ্চ 
গমনং ॥ ওপাদিকে। অরি প্রতায়ঃ। আতোশকুপসা্গ কঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ অভিমতরূপত্বর- 

সিদ্ধিঃ ॥ তদ্দদতীতি অরিন্দানি উদ্কানি চেষ্টা প্রদানীত্যর্থ। আপোময়ঃ প্রাণ ইতি 
শ্রতেঃ। যঘ্বা রবিদানং ন বিগ্ভাতে তাদুশং দানমিতরভূতেযু তদ্রবি তদদ্দতীত্যররিন্দানি 
অগ্যৈবদেষং লোকোপকারিভোগং দদভীতার্থ:।  তাদুশান্থাদক্খানি যাঁগেনোৎপাদ্িত- 
বানিত্যর্থঃ। কিঞ্চ স্থুক্রতুঃ শোভনকর্ম্াণং পুরু পুরূণি বুনি সপ্ানি দদনানি ক্ুুধনিবাল-. 
যোগ্য।নি গৃহাণি অধারয়ৎ। যদ্বা বৃহস্পতিঃ সুক্রতুশ্চায়মধ্বয্যঃ অররিংদা্যুক্তলক্ষণানি, 
অভিযবসাধনান্যুদকানি অধারয়ৎ ধারিতবান্। তথা সুক্রতুঃ শোতনপ্রজ্জঃ পুরুসদ্মানি 
দদনানি হবিরাপাদনানি অধারয়ৎ ॥ (১ম--১৩৯স--১৭থ)॥ 

দশরাত্রে ষষ্ঠেহনি প্রউগশস্ত্রে বৈশ্মদেবতৃচন্ত। দ্বিতীয় যে দেবাস ইত্যেষা সত্রিতং চ-_. 
'য দেবালো দিব্যেকাদশস্থেয়েমদদাদ্রভসমিতি ॥ 

শৈষা একাদশী-. 
| | | | 

যে দেবামে!। দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্ছ। 

| | | | অগ্ল,ক্ষিতে। মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং ভুযধ্বমূ ॥ ১১ ৯ 
--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

২... | | | 
থে। দেবাদঃ। দিবি। একাদশ। স্ছ। পৃথিব্যাম্।৯ অধি। একাদশ। স্ব 

| ] 
সূংক্ষিতঃ। মহিনা। একাদশ । স্থ। তে। দেবালঃ। বজ্ঞমূ। ইমম্। জুষধ্বম ॥ ১১ ৪ 

স্ষি ৩ পচ ৪ ৫ পর ঝা গজ 



১৫৮ [.. খাথেপ-সংহিতী | [১ মণ্ডল, ২১ অকুর্পাক, ১৪০ সুথিক। 

হে দোঁধাগো বেবাঃ গোতনশীল। ! যে যুয়ং দিবি স্যুলোকে একাধশস্থ একং চ 

, জশটেত্যেতৎসংখ্যাকাঃ ভবথ তথা পৃথিব্যামধি উপরি একাদশস্থ এতৎপংঘ্যাকী তবথ। ফিৎ 

আপ সুঙ্ষিতঃ তদ্ধেতুত্বাৎ তাচ্ছব্যং অগ্স্তরিঙ্গে ক্গিয়ত্তি নিবলভীত্য পন্ুক্গিতঃ ক্ষিযতে 

কিপ । তৎপুরুষে কুতীত্যলুক্ ॥ অন্তরিক্ষবাপিনো দেবাঃ একাদশস্থ তৎপংখ্যাকা তখধ। 

যত্থা অন্তরিক্ষস্তেয়ং সংজ্ঞা আপঃ পৃথিবী ইত্ন্তরিক্ষনামস্ু পাঠাৎ যগ্যপি তিআঅ এব দেবত 

ইত্যুক্জত্বাৎ ক্ষিত্যাগ্তিমানিস্টো দেবতাস্তিত্র এব তথাপি মহিনা মহত্বেন স্ব স্ব বিভূতা 

যন্ত্রিংশংসংখ্যাকা তনস্তি। তত্তংস্থানে অন্যান্তপ্বভূতয় ইত্যুক্ত্বাৎ মহিনার্দেবাস: 

ইত্যেতে সর্বত্র সক্বপ্যন্তে। তে যুয়ং হে দেবালঃ মিলিত্বোক্তলংখ্যাকা দেবাঃ! ইমমস্মদীয়ং 

যজ্ঞং ভুষধ্বং সংভজধ্বং। তৎসম্বন্ধি হবিবরবাসে বি ত্বা শ্রীণয়ধবং। একং চ দশ চ একাদ* 

গ্রাগেকাদশভ্য ইতি নিপাতনাদীর্ঘঃ। সংখ্যতি পৃর্রবপদ্ প্ররুতিস্বরত্বং ॥ ১১ 
ইতি দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়ে চতুর্থো বর্গ: ॥ ৪ ॥ 

ইতি প্রথমে মণ্ডলে বিংশোহস্ুবাকঃ 1২০ ॥ 
ঙ ১৮ 

চত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তৎ । 
----০88 চর 8১০ 

একবিংশেন্ববাকে সপ্ঙ্থক্ঞানি। তত্র বেদিষদ ইতি প্রথমং স্থ্তং ব্রয়োদশর্চং | উচখা- 

ুক্রস্ত দীর্ঘতমস আর্ষং। আগ্রে়ং ক্রিষ্রুনটো শিষ্টান্িটুবস্ত পবিভাষয়া জগত্যঃ দশমীকরিটুপ, 

জগতী বা অত্যত্িপরিভাষানিবুত্তা। অঝ্রান্ুক্রমণিক] _ বেদিষদে সপ্তোনা দীর্ঘতম! এঁচথা 

আগ্নেয়ং তু দিত্রিষপস্তং ত ত্রিষ্টুপ দশমী বেতি। প্রাতরন্থবাকস্তাঞ্পে যে ক্ররতৌ জাগতে ছনাসী' 

দমাদীনি তৃতীয়বর্ি হানি বট্সুক্তনি বিনিযুকানি। তা আশ্বিনশন্তরে বনাং তৃতীয়ধর্জিতানাং 

স্বক্তানাং বিনিয়োগঃ। স্কাত্রিতং চ-বেদ্ষিদ্ ইতি ষন্নং তৃতীয়যুদ্ধরেদিতি । (১ম-১৪০স্থ) 

তত্রেয়ং প্রথম।--- 

| | | | | | | | 
বেদিষদে প্রিয়ধামায় সুহ্যতে ধাশিমিব প্রভরাযোনিমগ্নয়ে | 

ূ ূ ারারারি | ও 
বাস্ত্রণেব বাণয়! মম্মনা শুচিং জ্যোতীরথং শুক্রধর্ণং তমোহনমৃ) ১। 

--* অথ পদপাঠঃ *--. 

| | ] | | 
বেদিইসদে | প্রিয়ইধামায়। প্হছাযতে । ধাপিযহইব। প্র! ভর। ফোনিম্। অগ্রীয়ে। 

হত | |. | | 
বই । বাসয়। মন্মনা। শুচিস্। জ্যোতিঃইরধম্। শুক্রইবর্ণম। তমঃহহ্নম্| ১। 



| 

পপ, ২. অধ্যাধ, ৫ বর্গ। ] চ্ারিংশত্যগিক- শততমং সৃক্তং। ১৪৯ 

ৃ হে অধধর্ষে। [ বের্দিষদে বেগ্ঠাং পীদতে নিত্যং প্রিরধামায় প্রিযধায়ে রিযস্থানায় উত্তর” 

বেরিলক্ষণত্রযসথানায় স্বাতে শোভনগ্োতনায় অগযয়ে অগ্রনরনাদিগুণবিশিষ্টায় যোনিং 

টান বেষ্ঠাধাং ধালিষিব হৃবীরূপমন্পমিব প্রতর প্রহর প্রকর্ষেণ লম্পাদয়েতার্থ। ভঙ্গ 

| & বস্ট্রেণব তেন যথা মার্দাবায়াস্তণাতি তদ্বৎ মন্সন! মননীয়েন সংতারেশ বিষ! বা 

র দিশ্কানং কালয় আচ্ছাদয়। কীদুশং? তৎস্থানমিতি তছুতচ্যে। শুটিং উৎপবনপ্োক্ষণা- 

না অমেধ্যানুরাদীনামপগতত্বাচচর্থস্। জ্যোতীরধং জ্যোতিষ আজ্যাজেরগ্নেবর্যা রধস্থানীয়ং 
জাধারভূতত্বাৎ শুক্রবর্ং অগ্ন্যপেতত্বাৎ দীপ্তবর্ণ অতএব তমোহনং তমপোহন্ধকারন্থ 

হত্তারং অজ্ঞানন্ত বা অগ্নিপাধ্যযজ্ঞানিদ্বারা জ্ঞানবিচারকত্বাদ্দিতি ভাবঃ। যদ্ধা তন্তাং যোনো 

স্থানে বস্ত্েণ যথা গোপনীয়ং বন্ধ গোপয়স্তি তদ্বং তমগ্সিং বাসয় নিবাসয় স্থাপয়। মন্মনা 

মমনীয়েন ন্বদ্েন বস্ত্রসদূশেন মৃদুকাষ্ঠাদিনা আচ্ছাদয় বাঁ। কীরশং? জ্যোতীরথং 

দ্বীপ্তরধোপেতং। শেষং পূর্বববৎ ॥ (১ম--১৪০স ১৭) ॥ 

অথ দ্বিতীয়া__ 

| | | | 
অভি দ্বিজন্ম। ত্রির্দন্নমজ্যতে সংবৎসরে বারৃধে জদ্ধমী পুন৫। 

| | | 
অন্যস্তাসা জিহ্বয়। জেন্যে! বৃষান্য ১ নেন বনিনে। মৃষ্টবারণঃ ॥ ২ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| 
অভি। ছিইজন্মা। ভ্রিইবৃৎ। অন্নম্। খজ্যতে। সংবৎলরে। ববৃধে। 

| | 
জদ্ীম্। ঈমিতি।. পুনরিতি । 

| | | | | ৰ অন্ত । আসা। জিহবক়্া। জেন্ঃ। বৃযষা। নি। অন্ঠেন। বনিনঃ। মুষ্টু। বারণঃ ॥ ২॥ 

খ্বিজনা দ্বাভ্যামরণীত্যাং জায়মানত্বাৎ যগ্গা মগনেনাপানসংস্কারেন চোতপর়ত্বাৎ দবিজনবাত্বং ॥ 
অন্টেভ্যোইপি দৃষ্ীস্তে ইতি মনন অয়মগ্িঃ ব্রিবৃদন্নং আজ্যপুরোডালগোমন্ূপেশ জি গ্রকার- 
মপ্ং জনীঘং অভিগজ্যতে প্রাপ্মোতি অভিত আভিমুখ্যেন মঞ্তি ভক্ষয়তি | খ জগকিদ্থানা- 
জনোপাজ্জনেধু ব্যত্যয়েণ শপ ॥ যদ্ধা ভূতে ॥ জ্রস্জপাকে ॥ পক্ধং ককোতি খা। কিঞ্চ'ঈ 
ইদং॥ ঈমিত্যব্র লাংহিতিকো মঙ্োপম্ছান্দপঃ ॥ ভক্ধং তক্ষিতং লখৎলরে পূর্ণে পুমর্ববৃধে 
অন্বিবর্ধয়তি। জীর্ণ পুন দ্াতাবাৎ যর্জমানং হবির স্কা! প্রতিলংবৎলরং যাগ্পমর্থং ' 



১৫৩ খধাখেদ-সংছিত1 | [১ মগুল, ২১ অনুবাক, ১৪০ সক। 

করোতীত্যর্থঃ। যথা একবারং ভক্ষিতং হবিঃ পুনঃ লংবৎলরে পূর্ণে সংবত্লর উদযস্থং 
বর্দত বর্ধয়তি বা ভক্ষিতারং | কিঞ্চায়মগ্সির বা বর্ষকঃ সন্ অন্যন্ত হবিষঃ আলা আন্তেন 

জিহ্বয়া গৃহন্ জেন্তঃ প্রভৃতো ভবতীতি শেষঃ| যদ্বা বধিতা লন্ একেন রূপেণ অন্তত 
যজ্ে হোত্রাদেঃ জিহ্বয়া তহুপলক্ষিতয়! অ্রচ। ছেন্ঃ গ্রবৃদ্ধো ভবতি। তথা অন্যেন স্বাবামি- 

 ক্বপেণ বারুণঃ সর্ব্বেষাং বারকঃ লন্ বনিনো৷ বনদন্বন্ধিনো বৃক্ষান্ নিমুষ্ট নিমাষ্টি দহতীত্যর্থঃ॥ 

মুজেশ্ছান্দসে লরি ব্যত্যয়েন আত্মনেপদম্, ॥ (১ম--১৪০স-২ধ) ॥ 

অথ তৃতীয়।-_ 

| | | | 
কৃষ্ণপ্রতো বেবিজে অন্য সক্ষিত৷ উভ! তরেতে অভিমাতর! শিশুম্। 

| | | 
প্রাচাঞ্জিহবং ধ্বলয়স্তং তৃযুচু/তমালাচ্ং কুপয়ং বধনং পিতুঃ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| |] |. 
কুষ্ণাহগ্ররতে। বেবিজে ইতি । অন্ত। সহক্ষিতৌ। উভা। 

| | | 
তরেতে ইতি। অভি। মাতরা। শিশুম্। 

| | | | | 
গ্রাচাহজিহ্বম্। ধ্বলয়ন্তম্। ভৃযুংচাতম্। আ.। লাচ্যম্। কুপয়ম্। বধনম্। পিতুঃ ॥ ৩। 

অস্তাগ্নেঃ মাতরা মাতৃস্থানীয়ে উৎপাদয়িত্র্যো উভাঁ উতে অবণ্যাথ্যে মাতরৌ বেবিজে 

চলতঃ ॥ ওবিজীভয়চলনয়ে৷ ৷ অন্মাদ্ যঙ্লুগস্তাদ্যত্যয়েনাজ্মনেপদং একবচনং চ। লোপন্ত 

খকঝ্সনেপদেঘিতি তলোপঃ। চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতাভাবঃ॥ কীঘৃশে মাতরো? 

মধনোপক্রমে কৃষ্ণপ্রুতৌ অগ্নিপম্পর্কাৎ কুষ্ণবর্ণতাং প্রাপ্ুবতো প্রাপয়স্ত্ো বা.ভূমিং তথা 

লক্ষিতৌ লমানকাধ্যমগ্রণাৎপাদনং গচ্ছত্তৌ এবংভুতে মাতরৌ শিশুং শিশুবছুৎপত্ি 

লময়ে অত্যন্নমগ্রিং অভিতরেতে আভিমুখ্যেন গ্রাপুতশ্চ। কী্বশং শিশুং ? গ্রাচাজিহবং 

প্রাগদেশস্থিতজিহবাস্থানীয়জ।লং ধ্বপয়ন্তং তযোনাশয়ন্তধ তৃযুচ্যুতং অরণীত্যাং ক্ষিগরং 
নির্্ছত্তং অরুশেন যোনেঃ সকা শাচ্ছীদ্রমুৎপদ্ভমানং আ ঈধৎ লাচাং লমবেতব্য মৃদ্ধুকাষ্ঠ” 
চু্ণাঙ্িপা কুপয়ং গোপনীয়ং পিতুঃ পালকস্ত যজমানন্ত বর্দনং প্রবর্ধনং প্রবর্ধয়িতারং উক্ত 
প্রকারৈ লৌকিকশিশুসাধারণৈকপেতং শিশুমগ্রিং মাতরাবুৎপাদয়ত ইত্যর্ঘঃ ॥ ৩.॥ 

ঙঁ চে 
ছি 



২ অষ্টিক, ২ অধ্যার, ৫ বর্গ। ] চত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৫১. 

অথ চতুর্থী__ 

| | | | | | 
ুমুক্ষে]। ৩ মনবে মানবন্যতে রঘুদ্রুবঃ রুষ্ণীতাঁল উজুবঃ। 

] 
অপমনা অজিযাসো রসদ বাতজুতা ঠা উদ আশবঃ ॥ ৪ ॥ 

€0৮০০০০ পররে পর গুতগঞ্র 

--* অথ পদপাঠঃ *__ 

| | [ | | | . 
মুযুক্ষঃ। মনবে। মানবস্ততে। বঘুইদ্রবঃ | কৃষ্ণইসীতাসঃ | উম্ ইতি। জুবঃ। 

আয ৩০৮ জপ 

| | ] | | 
অলমনাঃ | অজিরাপঃ | রঘুইন্তদঃ। বাতইভ,তাঃ। উপ। ুজ্যন্তে। আশবঃ ॥ ৪। 

মনবে যননবতে মানবস্যতে মানবানৃত্বিজঃ কর্মার্থং ইচ্ছতে যজমানায় তদরথমধর্য, [দিতি- 
বগ্রোজলাঃ উপবৃজ্যন্তে প্রকটীক্রিয়ন্তে। যজ্জেষু সুক্তত্তাগ্রেয়ত্বাদৌচিত্যাৎ জ্বালা ইতি 
গম্যতে । কীধৃষঠস্তাঃ? মুমুক্ষঃ মুযুক্ষবঃ আহুতি ঘারা যঙ্গমানং মোজ,মিচ্ছ্তাঃ ব্রন্মলোকং 
গ্রাপয়ন্ত্যঃ ॥ জসাদিষু ছন্দদি বা বচনমিতি গুণাভাবঃ ॥ জ্বালানাম্যহুতিদ্বারা ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি- 
দাধনত্বং। কালীকরালীত্যুপক্রম্য জঁয়তে_ এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেধু যথাকালং চাহুত- 
যোহাদদায়ন। তরয়ন্ত্েতাঃ হর্স রশ্মায়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাদ ইতি। রঘুদ্রুবঃ 
ক্ষপ্রং গচ্ছস্ত্যঃ কৃষ্সীতাসঃ কুষ্ণমার্গাঃ ॥ উকারঃ সযুচ্চয়ার্থঃ | জুবঃ জবনশীলাঃ শীপ্রকারিণ্যঃ 
বব্যাপারেযু,অলমনাঃ অসমানমনস্কাঃ কাশ্চন প্রাঙুযুখ্যো গচ্ছস্তি কাশ্চন প্রত্যঙ্মুখ্য ইতি বিবিধ- 
মনস্কাঃ॥ ব্যত্যয়েনৈকবচনং ॥ যত্বা অসমনাঃ ভিন্রবর্ণাঃ ভিন্নবর্ণত্বং চ। তত্রৈব শ্রুয়তে-, 
ফালীকরালী চ মনোজবা চ স্থুলোহিতায়া চ ুধূত্রবর্ণা। স্কুলিঙ্গিনী বিশ্বভুবী চ দেবী লেলায়- 
নানা ইতি লগ্ডজিহ্বা ইতি। অজিরালঃ গমনশীলাঃ রঘুণ্তদঃ শী্ং শ্তন্দমানাঃ বাতজুতাঃ ॥ 
বাতপ্রেরিতাঃ ॥ তৃতীয়া কর্ন ইতি পূর্ববপদপ্রক্কৃতিত্বরত্বং॥ আশবঃ ব্যাপনশীলাঃ ॥ ৪ 

ডি ঙীঁ 
গত 

অথ পঞ্চমী-_- 

| | | | 
জাদশ্যতে ধ্বণয়ন্তে। ৰৃথেরতে কৃষ্ণমভং মহিবর্গঃ করিজ্রতঃ | 

| : | | | | য্লীং মহীমখনিং প্রাতি মম্ব শদভিশ্বমন্ স্তনয়ন্সেতি নানদত ॥ ৫॥ 
॥ 



5১8২ | খাখেদনসংহিত। | [১ মণল, ২১ আনুবাক। ১৪০ শকং | 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *__ 

| | 1 | 
আত। অন্য । তে। ধ্বসয়ন্তঃ। বৃথা । ঈরতে। রৃষ্ণম্। অত্ম। মহি। বর্পঃ। করিক্রতঃ। 

টা | 
যৎ। লীম্। মহীম্। অবনিম্। প্র। অভি। মমৃশৎ। অভিহশ্বসন্। 

| | | 
স্তনয়ন। এতি। নানদৎ ॥ ৫ ॥ 

আদনস্তরং অন্য ভুয়মানস্তাগ্েন্তে প্রলিদ্ধাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ বগা লতহৈব ঈরতে সর্ববতো 

গচ্ছত্তি। কীঘৃশাস্তে? ধবসয়স্তঃ তমাংলি ধবসয়স্তঃ। তথা কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং অভ মহাস্তং 

* অভিভবাগমনম|র্গং মহি মহৎ বর্পঃ রূপং প্রকাশং কবিক্রতঃ অত্র্থং কুবিস্তঃ। কন্মিন্কাল 

ইতি তছুচাতে । ঘৎ খদ! মহাঁং মহতীং বলিং ভূমিং দীং সর্ববতো মন্ম্্শৎ পুনঃপুনরামুশৎ ॥ 

সৃশের্যভ্রুণন্তাচ্ছতার। 'অত্যন্তানামাদিরিত্যাস্বানাত্ততং ॥ অভিশ্বসন্ সর্বতশ্চেষ্টমানঃ স্তন 
শবং কুর্বন্ নানদৎ অত্যর্থং শব্দয়ং॥ পূর্বববৎ প্রতায়স্বরৌ॥ অভি প্র অভিতঃ 

্রকর্ষেপৈতি গচ্ছতি। দা ইনতস্ততো জিহ্বাতিলে লিহানো ভূগুভূগুধ্বনিং কুর্বন্ জ্বলতি 

তব বিস্ফুলিলা উত্তবত্তীত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৪*স_৫খ)।॥ 
| ইতি দ্বিতীয়স্ত ভ্বিতীয়ে পঞ্চমো! বর্গঃ। 

অথ যষ্ঠী-_ 
| | | | | | 

ভূষন্ন যোধিবন্রযু নম্নতে বৃষেব পত্বীরত্যেতি রোরুবং। 

| | | এ 
গুজায়মানস্তহম্বশ্চ শুংভতে ভীমে। ন শৃঙ্গ! দবিধাব দুগৃঁভিঃ ॥:৬॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | | | 
ভূষন্। ন। যঃ। অধি। বন্রযু। নয়তে। বৃযাইইব। পত্তীঃ। অভি। এতি। রোরুবৎ। 

ও | | | 
ওজায়মানঃ। তহ্বঃ। চ। শুস্ততে। ভীমঃ। ন। শৃঙ্গ | দবিধাব। দুঃইগৃতিঃ ॥ ৪ ॥ 

যোহগ্রিব্রযু বক্রবর্থান্থোষধীযু ভরণকুশলান্থু বা গতাং অধি অধিকং নম্নতে নতি: 
কাষ্ঠানি প্রবিণতি॥ নমতেলে ট্ডাগমঃ। ব্যত্যয়েন শ্বা। যন্ধা লড়িছাদলঃ শখাঃ £11 
বাত্যয়েন হুলাদিশেষাভাবঃ | -ভূষন্.ন ভূতান্তেব হ্বতেজল! তৃষয়ন্িব. কিঞ. অয়ং: প্রবিশন ৃ 
যেবলেভ্া বৃষত ইব পত্বীঃ-তমেব পালয়িত্রীঃ লমর্ধতিতবীরোধধীঃ রোক্লবৎ॥ রৌতের্ং 



২ অক, ২ অধ্যার, ও বর্গ ।] চত্থারিংখতাধিক-শততমং সুক্তং | হন 

লুগস্তাচ্ছতরি । অভ্যন্তানামাদিরিত্যাছ্যুদাততত্বং ॥ অত্যর্থং শবায়ন্ত্যেতি অতিতো! গচ্ছতি। 

প্রথমমোষধীঃ প্রবিপ্ত পশ্চাৎ প্রবুদ্ধঃ লন তানেব দহতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ এবং কৃত্বা 

ওজায়মানঃ ওজ ইতি বলনাম স্বয়ং বলমিবাচরন্? করত; ক্যঙ্সলোপশ্চেতি ক্যঙ্ললোলৌ,॥ 

ধ্মাদ্িতির্ব্িনা কেবলং তেজোরূপ এব সন তন্বশ্চ শুভ্ভতে শ্বশরীরভূত৷ আলা! অপি 

দ্রীপয়তি পোষয়তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রব্দ্ধজালঃ হূর্গতিঃ কেনচিদপি গৃহীতুমশক্যঃ লন্ 

ভীমো ন ভয়ঙ্করো মুগ ইব ল যথা ছুগ্রহঃ লন্ শৃঙ্গং চালয়তি তদ্ৎ অয়মপি শূঙ্গাণি শূঙ্গব- 

ছুন্নতা জাল! দবিধাব অত্যর্থং চালয়তি ॥ ধুনোতের্যঙ্লুগস্তাল্লিটি রূপং | অন্ত চ দাধর্তযাদা- 
বিতি শবেন সংগ্রহো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ( ১ম--১৪০স_- ৬খ ) | 

ক গড 

গজ 

অথ দগুমী-_ 

| ূ জি ্ স সংস্তিরো খিষ্টিৎঃ সংগৃঠায়তি জানম্নেব জানতীনিত্য আশয়ে। 

| | | | | | 
পুনর্বধন্তে অপি যন্তি দেঝমন্তদর্পট পিত্রোঃ কৃথ্তে সচা॥ ৭ | 

--ৎ অথ পদপাঠঃ *-- 

| 7 
পঃ। সম্হস্তিবঃ। বিহস্তিরঃ। সম্। গৃভায়তি। জানন্। এব। 

বা 
জানতীঃ। নিত্যঃ। আ। শয়ে। 

| ৃ | ] | 
পুনঃ বর্ধত্তে। অপি। যস্তি। দেব্যমৃ। অন্যৎ। বর্পঃ। পিত্রোঃ| কৃথতে। সচা ॥ ৭॥ 

লোইয়িঃ লংস্তিরঃ আচ্ছননঃ ॥ সংপূর্বাৎ স্বণাতেশ্শ লবিভুজাদিত্বাৎ কগ্রত্ায়ঃ। পরাদি- 
শ্ন্দলি বহুলমিত্যুত্তরপদাছ্যুদ।ততবম্॥ তথ! বিস্তিরঃ কদাচিদ্িসতীরঃ .সন্ লংগৃভায়তি 
দংগৃছাতি। ওষবীঃ। কিঞ্চ অয্ং জামগ্লেব যজমানার্থং প্রবৃদ্ধেন ভবিতবাং অতো 
আলাতিঃ লংযোজ্য ইত্যণিগচ্ছয্লেব জানতীঃ যজমানার্থং প্রবদ্ধাতির্ভবিতব্যমিত্যবগচ্ছস্তীঃ 
জালাঃ ,নিত)ঃ অবিচ্ছিন্নঃ লন্ আশয়ে আশেতে আশ্রয়তীতযর্চ; ॥ লোগত্ত আত্মনে- 
পদেতি তলোপঃ॥ এবংতৃত জলাঃ পুনঃ পূর্ব প্রবৃদ্ধা এব পুনরপি যাগযোগ্য। 
যথা ভবস্তি তথা বর্ধন্তে। দেব্যং যাঁগাদিব্যবহারযোগাং স্ততাযং বাণিং অপি যদ্থি 
পাগুবত্তি। যন্ভপাগ্িজালয়োরেকত্বং তথাপি রাহোঃ শির ইতি বদৌপচারিকে! গন্ত- 

খথেদ ত্য অষ্টক-১৪৭-৪১তু--২, | 



২৫৪ খখেদ-লংহিতা | [৯ মগুল। ২১ অন্ুবাক, ১৪৭ সুভ । 

শন্তব্যতাবঃ। কিঞ্চ এবং প্রব্দ্ধা জ্বাল! ওবধয়ো! বা চা অগ্নিন! লহ পিঝ্োর্জগৎপালয়িত্রোঃ 

তাভ্যাং সতত গ্যাবাপৃথিব্যোরন্যৎ পর্ববমধিগ্তমানং তেজোময়ং বর্পঃ রূপং কৃথতে কৃর্ববস্তি 

'শোকঘয়ং স্পৃশস্তীত্যর্থঃ ॥ ( ১ম--১৪*হ ৭) ॥ 

অথ।ষ্টমী-_ 

| | টা রা 14] 
তম্গুবঃ কেশিনীঃ সংহিরেির উধবা স্তস্ুম ত্য: প্রায়বে পুনই। 

ূ | | [ | ] | 

তাসাং জরাং প্রযুঞ্চমেতি নানদরদন্থংপরং জনয়গ্রীবমন্তৃতম্ ॥ ৮ ॥ 

--* তথ পদ্পাঠঃ ০-- 

।...২০4 . 
তমূ। অগ্রুবঃ | কেশিনীঃ। লম্। হি। রেভিরে | ভধ্বাঃ। তগুঃ। 

/  গরনঙগ 

| | | 
মম্তরধীঃ| প্র। আয়বে। পুনরিতি। 

চে 

| | | | 
তাসাম। জরাম্্। প্রহমুঞ্চন্। এতি। নানদৎ। অসুম্। পরম্। 

| | 
জনয়ন্। জীবম্। অন্তৃতম্॥ 

তমগ্রিং অগ্রবঃ অগ্রতঃ স্থিতাঃ যদ্বা অঙ্গুলিনামৈতৎ অঙ্গুলয় ইবা কুটিলাঃ কেশিন 

কেশস্থানীয়োধব ভাবিকাষ্জে যাপেতাজালাঃ লংরেভিরেহি পরিবস্তং কুর্ববস্তি থু আলিঙ্গ্ি 

কিঞ্ এবং কুব্বত্যঃ মম্রষীঃ মৃতাঃ অঙ্গারভাবমাপন্না অপি ঘ্রিপ্তেঃ ॥ কন প্রত্যয়াস্ত 

ভীপি রূপং ॥ আয়বে আগচ্ছতে অগ্রয়ে ভর্তররে পুনঃ স্বোপদ্রবমজানত্যঃ উধ্বাঃ গ্রতস্থ 
, উর্দমুখাঃ উন্নতাঃ প্রতস্থিরে মৃতপ্রায়া অপি প্রত্যুথানং কৃতবত্য ইত্যর্থঃ। এব 

কুতবতীধু লতীধু সভর্তীগ্লিঃ তাসাং আলানাং জরাং বয়োহানিং প্রমুঞ্চন্ প্রকর্ষেণ মোচ! 

নানদৎ জরাপরিহারায় মন্ত্য়ন্নিবাত্যর্থ শবয়ন। ন কেবলং জরাহানিরেব অপি 

পরং নিরতিশয়ং অস্ুুং প্রাণ, অন্তৃতং কাষ্ঠোদকাদিগ্রক্ষেপেণাপ্যহিংসিতং জীবং প্রা 

ধারণলামর্থ্যং জনয়নপ,ৎপাদয়ক্্েতি গচ্ছতি। তাদাং জালানাং লন্নিধিং প্রাপ্পোতি। য 

লোকে কাশ্চন রমণ্যো রমণেন সহ নির্ভরং ক্রীড়িত্বা পশ্চাৎ প্রোধিতে তন্মিন বিরহে 

জী ভরিয়মাপাঃ পশ্চাতন্দিন্নাগতে লতি স্বদৌর্ববল্যমগণয়িত্থা লত্তোষেণ পরিহঙ্গায়চেষ্টন্তে লভং 

যন্তরোচ্চারণেন জরামপনীয়ো(চিত গ্রদানেন প্রাণয়ন্ বক্ষতীত্যয়ং ভাবোহভ্রানুসদ্ধেয়ঃ ॥ ৮1 
€  . 

চি 



২ অষ্টক, ২ অধ্যায় ৬ বর্গ।] চত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ১৫৫ 

অথ নবনী-_- 

| | | 
অধীবাণং পরিমীতুরিহমহতুবিগ্রেভিঃ সত্বতি্ধাতি বিজয়ঃ | 

| | ৃ | 
বয়ে। দধৎ পদ্ধতে রেরিহত সদান্ু শ্যেনী পচতে বর্তনীরহ ॥ ৯ ॥ 

--* অথ পদ্বপাঠঃ ০*-- 

| | . | | ] 
অধীবাসম্। পরি। মাতুঃ। রিহন। অহ। তুবিইগ্রেতিঃ। লবহতিঃ।| যাতি। বি। জ্রয়ঃ। 

| | ] | | [ | | 
বয়ঃ। দধৎ। পৎংহবতে । রেরিহৎ। সদা। অন্ু। গ্ঠেনী। সচতে। বর্তনিঃ | অহ ॥ ৯॥ 

দাবাগ্রিঃ ভয়তে। অয়মগ্রিঃ মাতুঃ ভূতানাং নির্মাতুভ্ মেঃ অধীবাসং উপ্ধ্যাচ্ছাদনস্থানীয়ং 

তৃণগুলসোষপ্যাদিকং পরি পরিতঃ রিহনন্ লিহন্। অহেতি প্রসিদ্ধ । যদ্ধা মাতুর্ভুমেঃ অধীবাপং 

উপরিধার্ধযমাণং বন্ত্রং পরি পরিতঃ রিহন্ সম্পাদয়ন্ তুবিগ্রেভিঃ প্রভৃতং শব্দয়ন্তিঃ প্রভৃত- 
গমনৈব লব্বতিঃ প্রাণিভিঃ সহিতঃ জরয়ঃ জয়সা জবেন বিয়াত্তি বিবিধং গচ্ছতি। কিঞ্চ পদ্বতে 

পাদবতে দ্বিপদে চতুষ্গদে চ বয়ঃ অন্নং তত্তদুচিতং দধৎ দ্দৎ। বিবনে দাবানলে ভ্টত্যা 

পলায়মানান্ প্রাণিনো ব্যান্রাদয়ো ভক্ষয়ন্তীতি প্রসিদ্ধং । কিং কুর্বন্ ? সদা সর্বদা তৃণাদ্দিকং 

রেরিহৎ দহন্। কিঞ্চ শ্রেনী শ্ঠামবর্ণে! বর্তনিঃ মার্গঃ বিয়ান্তং অগ্নিং অন্ধ অন্থক্রমেণ সচজে, 

সেবতে। যত্র যত্রাস্ির্গচ্ছতি তত্র তত্র মার্ণোহপি কৃষ্ঠো তবত্তি। অহেতি গ্রলিদ্ধো। ॥ ৯ ॥ 

অথ দশমী-_- 

| | | | 
অন্মমকমগ্নে মঘবতসু দীদিহাধ শ্বপীবান্ কষভো দমুনাঃ। 

| | | | | 
অবাস্যা শিশুমতীরদীদের্ববর্মেব যুতন্ন গরিজর্ভরণঃ ॥ ১০ ॥ 

-** অথ পৰ্পাঠঃ *--. 

| | | | | 
অগ্মাকমূ। অগ্নে। মতব্সু। দীদিহি। অধ। শ্বপীবান্। বৃধভঃ।' দদুদাঃ 1. 

। 

| | |... ২ সবংঅন্থা। শিলুহমতীঃ| অদীদেঃ। বর্শহইব। বুংইন্গ। পরিষ্জ্ুরাপঃ ॥ ১* 



১৫৬ খাথেদ-সংহিত। | [১ মও্ডল। ২১ অন্ুবাক, ১৪০ সুক্ক। 

হে অগ্নে! অন্মাকং মঘবংসু অন্মৎস্থকিতব্রবতনু যাগেষু গৃহেযু বা দীদিহি দীপ্যন্থ। অধ 

অধানত্তরং শ্বীবান্ শ্বসনবান্ জালাতিশ্েষ্টাবান্ অন্মৎ প্রাণনবান্ বা বৃষভো বর্ধিতা 
অভিমতানাং দমুনাঃ দমমনাঃ দাত্তমনা বা লর্বক্্র ভবেতি শেষঃ। ল উক্তলক্ষণত্বং শিশুমতী- 
রবান্ত | শিশুশব্দেন তদবস্থা লক্ষাতে । টৈশৈশববতীজ্বাল। অপক্ষেপ্য বিহায় অদীদেঃ ভূশং 

দীপ্যন্ব। কীৃশত্বং? যুৎস্থ লংগ্রথমেষু বর্মেকবচমিব পরিজর্তুরাণঃ অন্রদৃবে্টুন্ পুনঃপুনঃ 
পরিহরন। বন্ধ যুৎসু সংগ্রামেযু বর্মেব পরিজভূরাণো ভব ॥ হরতেধঙ্লুগস্তাদ্ব্যত্যয়েন 

শানচ। অন্তাস্তানামাদিরিত্যাছ্যুদাত্তত্বং ॥ উক্তগুণকো ভবান মঘবৎস্থ যজ্ঞেযুদীপ্য্ব ॥ ১*॥ 
ইতি দ্বিভীয়ন্ত দ্বিতীয়ে যষ্ঠো বর্গঃ ॥ ৬ ॥ 

ঙ 

অথৈকাদশী-_ 

| | | | চি »| ূ 
ইদমগ্নে সুধিতং ছুর্ধিতাদধি প্রিয়াদুচিন্মম্মনও প্রেয়ে। অস্তু ভে। 

| | | 
'ষত্তে শুক্রং তন্বো ৩ রোচতে শুচিতেনাম্মত্যং বনসে রত্বমাত্বম্ ॥ ১১॥ 

পসস্প। হাজার জজ 

--* অথ পদপাঠঃ *- 

| | | | 

ইদম্। অগ্নে। সুহধিতম্ | দুঃহধিতাৎ । অধি। প্রিয়াৎ। উম্ ইতি | 

চিৎ। মন্মনঃ | প্রেয়ঃ। অগ্ভ। তে। 

| | | | 
যৎ। তে। শুক্রম্। তন্বঃ। রোচতে। শুচি। তেন। অন্মভ্যম্। বনঙ্গে। 

| 
রত্বম। আ। তম | ১১।॥ 

হে অগ্নে! ইদমন্মদীয়ং পোমাদিরূপং হবিঃ| কীরদৃশং তৎ? ছুর্ধিতাৎ ছুষ্টং স্থাপিতাং 
কঠিনাৎ কাষ্ঠাদদেরধি উপরি স্ুধিতং দুহিতং সুষ্ঠুদত্তং মন্মনো মননীয়াৎ প্রিয়াছুচিৎ তব 
হগ্যাদপি। উশব্দোহবধারণে চিচ্ছন্দোহপিশবার্থঃ।| তে তব প্রেয়ঃ অতি প্রিয়তমঃ অর্থ 

. . ছৎ কিং ইত্যাহ। হে অগ্নে! তে তব তথ্ঃ শরীরস্ত ঘুতেনোজ্ববলিতায়াঃ জালায়াঃ গিনি 
শুক্তং দাপ্তং যত্তেঞ্জো রোচতে তেন লহ রত্বং রমশীয়ং মণিমুক্তাদিকং বিতরন্ ত্বং অপর 
আবলসে অন্মান লংভজন্ব ॥ বনতেব[ত্যয়েনাত্মনেপদম্ ॥ ( ১ম--১৪০স্--১১খ)॥ 

১] গু ঙ / 

রর চ 



ই অষ্টক, ২ অধ্যায়, 9 বর্গ । ] চত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ১৫৭ 

অধ ছাদশী- 

| | 1 | | | 

রথায় নাবযুত নো৷ গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীঁ রাস্তাগ্নে । 

| | | ূ 
অস্মাকং বীরাঁ উত নো মঘে।নে! জনাংশ্চ যা পারয়াচ্ছ্্ম য। চ॥১২॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

|] | | | 
রথায়। নাবম্। উত। নঃ। গৃহায়। নিত্যইঅরিত্রাম্। পংইবতীম্। রাদি। অগ্থে। 

| | | | 
অন্মাকমূ। বীরান্। উত। নঃ। মঘোনঃ। জনান্। চ। যা। পারয়াৎ। শন্ম। যা। চ॥ ১২1 

হে অগ্নে! উত অপিচ রথায় রংহণায় গৃহায় সর্বস্তায়তনভূতায় নোইত্মাকং যজমানায় 
নাবং সংসারোত্তারিকাং সোমযাগাত্মিকাং নাবং যজ্জে। বৈ স্ুতর্মা নৌরিত্যাদিষু শ্রুতিষু 
(গর ব্রা" ১১৩) নৌরূপত্বেন স্তত্বাৎ। কীদৃশীং তাং? নিত্যারিত্রাং নিয়ত খত্বিগরূপো- 

দকাকর্ষণকাষ্ঠসাধমোপেতাং পদ্ধতীং ॥ হৃস্বন্ড ভ্যামিতি মতুপ উদ্দাত্তত্বং ॥ দ্রব্যদেবতা- 

মন্ত্াদিরূপপাদোপেতাং ঈর্ুশীং যজ্ঞাত্মিকাং নাবং রা্ি দেহি সন্পাদয়॥ রাতির্দানকর্মা। 
দাদতি রাতীতি তরামস্থ পাঠাৎ॥ দৈব বিশেষ্মতে। উত অপিচ যানৌঃ অন্মাকং বীরান্ 
অন্মৎসত্বন্ধিনঃ পুত্রাদীন্ মঘোনঃ হবিল ক্ষণান্নবতঃ করোতি। জনাংশ্চ যজমানানম্মানপি 
যানৌঃ পারয়াৎ পারয়েৎ উত্তারয়েৎ ॥ পারয়তেলেট্যাডাগমঃ ॥ জননমরণাদিবন্ছঃখাত্মকস্তু 
পারং নিরতিশয়সুখাস্পদং ব্রন্দলোকং প্রাপয়েৎ। এষ বঃ পুণাঃ স্ুকূতো ব্রহ্গলোক 
ইতি যাগাগ্যনুষ্ঠানবতাং জঁত্মাণত্বাৎ এবং প্রাপধ্য চ যানৌঃ শর্শ স্খং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম 
গ্রাপয়েৎ। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশত্তি পরং পদমিতুক্তত্বাৎ চিত্তস্ুদ্ধ ৎপাদনদ্বার! ব! 
ব্িবিদিষস্তি যজ্জেন দ্রানেনেতি শ্রুতেঃ॥ (১ম--১৪*ন-১২খ)॥ 

গু ডট 
ক 

অথ ভ্রয়েদশী-_ 

ণ ৃ | | 1 
অভীনো অগ্ন উক্থমিজ্জুগুর্। ছ্যাবাক্ষামা সিম্ধাবশ্ঠ স্বগৃ্তীঃ। 

| ]. | 
গব্যং যব্যং যস্তে। দীর্ঘাহেষং বরমরুণ্যে। . বর্ত ॥ ৯৩। 



১৫৮ গাথদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২১ অনুবাক, ১৪১ সৃত্রুট! 

--* অথ পদপাঠঃ নি 
ৰ ূ ৃ 

অভি। নঃ| অগ্নে। উক্ৃথম্। ইৎ। জুতর্ধ্যাঃ। গ্যাবাক্ষাম!। লিক্ষবঃ। চ। 

|. | | | | | | 
দ্বহগৃর্ভাঃ | গব্যম্। যব্যম্। যস্তঃ। দীর্ঘা। অহা। ইফম্। বরষৃ। অরুণ্যঃ। বরস্ত ॥ ১৩। 

হে অগ্রে! নঃ উকৃথং শস্ত্রং অভিজুগ্ধ্যাঃ আভিমুখ্যেন গ্তহি প্রোৎসাহয়। লম্যক্- 
শন্তমিতালীকুরু ॥ গ্ শবে । লিডি বছুলং ছন্দসীতি বিকরণন্ত শ্,ঃ। বহুল ছন্দপীত্যুন্ং| 
তথা গ্যাবাক্ষামা দ্যাবাপৃথিব্যাবপি যজ্জসাধনলম্পাণনেন প্রোৎপাহয়তাং। তথা সিক্ববঃ 

লন্দনশীলাঃ নগ্যশ্চ স্বগৃর্তাঃ স্বয়মেবগামি্ঃ গবাং গোসস্তবং ক্ষীরারদিকং গবাং তৃণাছ্যৎপাদন- 

ছার] যব্যং। উপলক্ষণমেতত । যবত্রীহ্াদিজন্তং পুরোডাশার্দিকং যস্তঃ প্রাপয়স্তঃ প্রোৎ- 
লাহয়ন্ত। তথা অরুণ্যঃ অরুণবর্ণগোুক্তাঃ ॥ মত্বর্থীয়ো লুপাতে ॥ আক্লণ্যসাধনভূতা উসঃ 
তদ্ধেতুত্বাতা চ্ছব্যং দীর্ঘাহা সর্ব্বাণ্যহানি সর্বকালং ইষং ইত্যমাণং অয্নরসাদ্দিকং বরং বরণীঘং 
শ্রেষ্ঠং অন্থদপি যাগপাধনং বরস্ত প্রাপয়ন্ত॥ বৃঙসংতক্কৌ | অস্তভবিতন্যর্ধাচ্ছান্দঙো লগ 
ব্যত্যয়েন শপ,॥ সাধয়ন্ত। এতৎসর্বমগ্রেঃ প্রসাদাদিত্যগ্নেরেব স্তিত্বাদ গ্রেয়ত্বমবিরুদ্ধম্ ॥ ১৩ | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে সপ্তমো বর্গ? ॥ ৭ ॥ 
ধীঁ ৬ 

গু 

একচত্বারিংশত্যধিক-শততমৎ সুভ্তুং | 

বড়িখোতি অয়োদশচ্চং দ্বি তীয়ং স্ুত্তং | টৈর্ঘতমসঞ্জাগতং। অস্ত্যে রিুভো | অগ্নির্দেবতা। 

অনুক্রম্ততে চ-বড়িথেতি প্রাতরনু বাকাশ্থিনশস্ত্রয়োরুক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (১ম-১৪১স্থ)। 
গু ঙ 

ধু 

তরে প্রথম 

ৃ | | বড়িখ। তদপুষে ধায়ি দর্শতং দ্বেবন্ত ভর্গঃ সংসো যতে। জনি।, 

| | | | 
যদদীমুপহ্বরতে লাধতে মতিখতস্য 'ধেনা অনয়ন্ত সম্রতঃ ॥ ১। 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| ॥ | ূ | | 
ৰ্ট্। ইথা। তৎ। বপুষে। ধাযি। দর্শতম্। দেবস্য | ভর্গ;। লহলঃ। যতঃ। জনি? 

| | | | | ঘৎ। ঈদ্। উপ। হবনতে। লাধতে। মতিঃ | খতস্ত। ধেনাঃ। অনয়ন্ত-। লংক্রত$॥ ১ 
হট ভে পর জার গর 

ন্ 



| অষ্টক, ২ অধ্যায়, ৭ বর্গ।] একচত্বারিংশঙ্যধিক-শততমং সূত্তং। ১৫৯ 

দেষন্ত ঘোতমশীলন্তাদিত্যন্ত দর্শতং লর্বদশরনীয়ং ততএ্রলি্ধং তর্গম্তেজঃ ইখা ইখং 
বৈ স্টমানপ্রকারেণ বপুষে শরীরধ্যবহারায় দাঢ গায় ধায়ি ধার্যযতে সর্ব্ৈঃ | বড়িখেত্যুতে 
পি লত্যনামনী । বট শ্রৎ লত্রা ইথেতি তয্নামস্ পঠাৎ। জাঠরাগ্নিনা ভুক্তানাং জরণেন 

[রীরধারণং প্রসিদ্ধং। তত্রোপপত্তিমাহ_-যতঃ দহলো জনি। যতঃ কারণাৎ মথনকালে 

|লেনোৎপন্নঃ অতো বলায় ধার্ধ্যত ইত্যর্থঃ | যদীং যদেতত্প্রলিদ্ধং | লোকোপকার্যযপ্নে- 

ভি মতিত্দী য়া বুদ্ধি; উপহ্ররতে উপগচ্ছতি উপগণ্য বর্ততে বা॥ হবু কৌটিল্যে॥ লাধতে 
৷ তেনৈব তেজস| সাধয়তি স্বাভীষ্টং | কিঞ্চ খতস্ত যজ্জলাধকন্তাগ্নেত্তেজস! ধেনাঃ লর্ধব- 
পাণিনাং বাচঃ লক্রতঃ লমানং গচ্ছস্তাঃ সহৈব প্রবর্তধানাঃ ॥ শ্রবতেঃ কর্তরি কিপ.॥ অনয়ন্ত 
মস্তি নিবহত্তি জগছ্ব্যবহারং ॥ ব্যত্যয়েনাত্মনেপদম্ ॥ যদ্ধা খতস্ত ধেনাঃ যজ্ঞস্য স্ন্ধিন্তে। 
্ত্রপা বাচঃ লক্রুতঃ হোত্রাদিহুখেন সহৈব প্রবর্তমানাঃ অনয়স্ত নয়ন্তি অগ্রেঃ স্তোত্রং 
মবহত্তি অগ্নেস্তে্সা বা যজ্ঞং নির্বহত্তি। তেছোময়ী বাগিতি শ্রতেঃ। অতঃ 
গরণান্মতিরূপহ্বরত ইত্যর্থঃ। ধেনেতি বাঙ্নাম। ধেনাগ্জা ইতি তন্নামন্ পাঠাৎ ॥১। 

অথ দ্বিতীয়া-_ 

| | | ৃ | 
পৃক্ষো বপুঃ পিতুমানিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাপপ্তশিবাস্ত ম।তৃষু। 

| | | ] 
তৃতীয়মস্ত বৃষভস্ত দোহামে দশগ্রমতিং জনয়ন্ত যৌষণঃ ॥ ২॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *-_- 
ক্ষ 

| | | ৃ | পৃক্ষঃ। বপুঃ। পিতুহমান। নিত্যঃ। আ। শয়ে। দ্বিতীয়ম্। আ। সপ্তহশিবাস্ু। যাতৃযু। 

| |, | | | তৃতীয়মূ। অন্য। বৃষতন্ত। দোহসে। দশইগ্রমতিম। জনয়স্ত। যোষণঃ | ২॥ 

অয়মগ্রিঃ পৃক্ষঃ অন্লসাধকঃ পাকাদিনা বপুঃ বপুষ্মান্ শরীরাভিবৃন্ধিহেতুঃ পিতুমান্ 
হবিল ক্ষণান্নযুত্তঃ নিত্যঃ শাশ্বত: ঈর্বৃশঃ ন্ প্রথমং পৃথিবীন্থানঃ সন আশয়ে আশেতে 
গাহপাকাদি লৌকিকং কর্ম যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম নির্তয়ন্ ঞুবো ভূমৌ বর্তৃত ইত্যর্ঘঃ। 
তথা সপ্তশিবাসু মাতৃষু সপ্তলোকশিবকরীযু মাতৃস্থানীয়া সুহিতকরীধু ব্িধু দিতীয়মাশেতে | 
দধ্যম্থানো বি্যুজপো বর্ততে অন্য বৃষতত্ত বর্ষিতুরন্যৈব বৈছযুতাগ্নেঃ লহায়ত্বেন লম্বন্ধিনে 
দোহলে দোগ্ত্রে আদিত্যস্থোদ কন্ত বর্ষায়ত্রে আদিত্যরশায়ে ॥ ছুহেঃ কর্তর্যনুগুতযয়ঃ | তৎ- 
পরবতয়ে তৃতীয়মাশেতে ছ্যুস্থানো বর্ততে। যত্বা অন্ত বৃষতস্ত বর্ষিতুঃ প্রদিদ্বন্তা দিত্যন্ত- 
[ঘদ্ধিনে দোগ-তরে রশ্ময়ে ততপ্রবৃ্ত্ার্থং |. ছাদিতযরশ্য়ে। ঘর্মকালে তৃষিদ্থমুদক্মারুত্ত সু্য্যং 



বুক ধখেদ-সংহিত। | [১ অগুল, ২১ অন্থবাক। ১৪১ সত 

. প্রাপ্য তত্র চিরকালং তৃত্বা পুনরস্তরিক্ষং প্রাপ্য মেঘেধু স্থিত্বা বর্ষাকালে প্রবর্বস্তীতি 

গ্রলিদ্ধং। অতো রশেপেোগত্রত্ধং ঈদৃশং ব্রিস্থানমগ্িং মহাতাগং যোষণো মিশ্রণশীলাঃ লর্বা 

দিশঃ জনয়ন্ত উৎপাদয়স্তি। পর্ববাস্থদিচ্কু প্রস্থত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং তং? দশগ্রমতিং 
দশম দিক্ু প্রকষ্টমর্ববাদিশং জনয়ন্ত উৎপাদয়ন্তি। সর্ববাস্ দিক্ষু প্রস্থত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং 

তং? দুশপ্রমতিং দশা দিক্ষু প্রকুষ্টমননবন্তং পৃঙ্যত্বায়। যদ্বা মধনকালে দশভিরঙুলী- 

ভিরুৎপন্ং লোকক্রয়ে দশদিক্ষু চ ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৪১ন -২খ)1 

অথ তৃতীয়।__- 

| | | | | | 
নির্ধ/দীং বুগান্মহিষস্য বপন ঈশানাপঃ শবস! ক্রন্তসুরয়ঃ | 

| | | | ূ 
যদীমন প্রদ্দীবে। মধ্ব আধবে গুহাসন্তং মাতরিশ্ব। মথায়তি ॥ ৩॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ও | | 
নিঃ। যঙ। ঈম্। বুঝাৎ। মহিষন্ত | বর্পসঃ | ঈশানাসঃ | শবসা। ক্ত্ত। স্থরয়ঃ। 

| | | | | $ | | 
যং। ঈম্। অন্থু। প্রইদিবঃ | মধ্বঃ। আইধবে। গুহা । সন্তম্। মাতরিশ্বা। মথায়তি ॥ ৩। 

জজ গরউ 

ঈং এনমগ্রিং যদ যন্তাৎ কারণাৎ মহিষস্ত ॥ মহম্নামৈতৎ | মহিষঃ অভ্ঃ খাভুক্ষা ইঠি 
তন্নামস্থ্ পাঠাৎ॥ মহতো যজ্ঞন্ত বুগনাৎ মূলাৎ আধানাদারভ্য বর্পনঃ রূপনামৈতৎ রূগন্ত 

উপক্রমোপনংহারাত্মকম্ত নিদ্ধয়ে ঈশানাসঃ স্বকীয়ব্যাপারদমর্থাঃ সুরয়ে। মেধাবিনঃ খত্তিছ। 

শবদা বলেন মন্ত্রাদিরূপেণ শরীরেণ বা নিক্ষত্ত নিফুর্বস্তি লাধয়ন্তি উৎপাদয়স্তি কাষ্ঠাৎ। ধা 

এনমঘিং বুগ্নাৎ আদিতঃ মথনার্দারাত্য মহিষস্য বর্পনঃ মহতো রূপস্ত আহুতি স্বীকারদম€ 
লিদ্ধয়ে নিষ্কুর্বস্তি॥ করোতেশ্ছান্দসে লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি চেনুকৃ। ব্যত্যয়েনাতস্তাদেশ। 

কিঞ্চ য্খ যং ঈং এনমেবাগ্িং প্রদ্িবঃ পুরাণাৎ অনাদ্িকালমারভ্য "ন কেবলমিদাণী 
মেবেত্যর্ঘট | পূর্ববদ্দিদানীং মধেবা মধুনঃ ধুসতৃশস্ত হবিষঃ আধবে আধবনে পক্ষে? 
নিমিত্তে সতি গুহাসন্তং গুহায়াং বেগ্তাং কাষ্ঠেযু নিগৃঢ়ং সম্তং মাতরিশা! অন্তরিক্ষে চেষ্টমানে 
বায়ং অন্থ অনুক্রমেণ মথায়তি চালয়তি উদ্বোধয়তীত্যর্থ:। যত্বা মাতরি ফলন মাও 
যাগে স্বপতি চেষ্টত ইতি.মাতরিশ্বা যজমানো গুহালত্তং অরণ্যোর্নিগঢং লত্তং প্রাচু্বা 
'্নহুক্রমেণ মথায়তি মথনীতি উৎপাদয়তীতার্থঃ। যন্মাদেবং রূপং তন্মাৎ“ভোেতব্য ইত্যর্থঃ 1৩1. 

গু / 

ঙ | 



সখ অ্টক,২ জপ্যায়।৮ বর্গ।] একচত্বারিংশত্যধিক-শততমং সক্তং। ১৬১ 

অথ চতুর্থী 

| _ | | 
প্র যৎ পিতুঃ পরমান্ীয়তে পর্্পৃক্ষুধে! বীরুধে৷ দংসুরোহতি। 

| এম | | 
উভা যদস্ত জনুষং যদিম্বত আদিগ্যাবিস্টে। অভবদৃঘ্বণ। শুচিঃ ॥ ৪ | 

--০ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | . | 
গ্র। যৎ। পিতুঃ। পরমাৎ। নীয়তে। পরি। আ|। পৃক্ষুগঃ। বীকৃধঃ | দমূস্থ। রোহতি। 

| | 
উভা। যৎ্। অন্য। জন্ুমম্। যৎ। ইন্বতঃ। আতঙ। ইৎ। যবিষ্ঠঃ। 

| 
অভবৎ। ঘৃণা । শুচিঃ॥ ৪ | 

যদ্ যন্মাৎ পিতুঃ অন্বস্থ পশুলক্ষণন্ত ॥ যথঠীস্থানে প্রথমা ॥ তস্য পরমাৎ পরমন্তান্ধেতো | 
উৎকুষ্টত্বায়েত্য্থ: তদর্থং প্রপরিণীয়তে প্রকর্ষেণ পরিতো নীয়তে পর্য্যাগ্ি ক্রিয়ত ইতার্থঃ | 
বদ্বা পিতুঃ উৎপাদকাৎ পরমাৎ উৎকুষ্টাৎ গার্থপত্যলক্ষণস্থাগ্নেঃ সকাশাদাহবণীয়ং প্রতি 
গ্রপরিণীয়তে প্রকর্ষেণ নীয়তে পর্য্যনর্থকঃ। কি পৃক্ষুধঃ পশুপুরোডাশাদিযু দাহমধ্যে 
ধীয়মানাঃ ॥ প্রশবস্ত লংগ্রসারণং | ক্ষুধবুভূক্ষায়াং কিপ্॥ যদ্বা। প্রক্ষোধ্যাঃ প্রকর্ষেণ 
বৃভৃক্ষিতাঃ তোক্ত,মি্যমাণা বীরুধঃ দংস্থ দংতেষু মধ্যে আরোহতি আরোহস্তি প্রবিশস্তীতার্থঃ। 
ঘদ্যস্মাৎ উত্ভা উতৌ অধবযূ্যযজমানৌ উতে অরণী বা অস্থাপ্রর্জসথং জন্ম উৎপত্তিং ইন্বতঃ 
ব্যাপ্ুতঃ দ্বীকুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ইবি ব্যান্তো। ই্দিত্বার,ম॥ আদিৎ অতএব কারণাৎ শুচিঃ 
শুদ্ধোহয়মগ্রিঃ ঘৃণা যজমানলেঘকুগ্রহেণ। যদ্থা দা ঘৃণঃ দীপ্তিমান্॥ মন্র্থো লুপ্যতে ॥ দীপ্তযা 
বা যবিষ্ঠো যুবতমে।ইভবৎ লম্পন্নঃ ম্বীকারসমর্থোহতবদিত্যর্থঃ ॥+ (১ম _-১৪১স_-৪খ)। 

অথ পঞ্চমী_- 

|. | | 
আদিদ্মাত্রাবিশদ্ঘাস্থ। শুচিরহিংস্তমান উবিয়। বিবারৃধে। এ. - ৫ টি 

ফু |. ৰ 
অচু. যং অরুহৎ নাভবো নি পা স্থ ধাবতে ॥ ৫॥ 

পর গত __ ৯ ডি 2... 2৬ ০৯৬১ পচ ৯৬. 



ভি ধথেদ-সংহিত! 1 [১ মগুল, ২১ অন্ুযাক, ১৪১ ছা 

--* অথ পদপাঠঃ *_- 

| | | 
'জাৎ। ইৎ। মাততঃ| আ। অবিশৎ। যামু । আ। ওচিঃ।| অহিংন্মানঃ। 

উর্ধিযা। বি। ববধে। | 

| | | | | 
গনু। যৎ। পূর্বাঃ1 অরুহত। লনাহজুবঃ। নি। নব্যপীযু। অবরান্ু। ধাবতে ॥ ৫1 

অয়মগরিঃ আশুচিরা্তঃ আদিৎ পূর্ববন্ত্রে যবিষ্ঠো ভবদিত্যুকত্বাৎ তদনস্তরমেব মাতুরুৎ- 
পাঁদয়িত্রীঃ মাতৃস্থানীয়া দশদিশঃ আ অবিশৎ সর্বতঃ প্রবিশতি। পূর্ববক্র দশ গ্রমতিং 

জনয়স্ত যোষণা ইত্যুক্তত্বাৎ দিশাং মাতৃত্বং। দিক্ষুপ্রকাশেন ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ। মাতরো 
বিশেয্ত্তে। যান্ুু মাতৃষু অহিংস্তমানঃ পরৈরপীড্যমানঃ উর্ব্িয়া উরু অতি ্রভৃতং বিবাবৃধে 
বিবিধং গ্রবৃদ্ধোইভবৎ তান্বাবিশং। যথা লোকে কশ্চিত্তেজম্বী জনন্তান্তনপানপরগীড়া- 
পরিহারাদিতিঃ সম্যকৃূপোধষিতো লোকে প্রকাশ্ঠ পুনরাগত্য মাতরমালিঙগতি ততবদিতি 

তাবঃ। কশ্মিন্কালে ইতি তত্রাহ। যৎ যদা লনাজুবঃ দীর্ঘকালবিয়োগিন্তঃ স্থাপনকাল এব 

প্রক্ষিগ্তাঃ অতএব পূর্ববাঃ এ্রথমভাবিনীরোধধীঃ অন্ুক্রমেণ অরুহৎ আরোহতি ॥ কহে 
স্ছান্দলো লুঙু। কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দলীতি চেরঙাদেশঃ॥ উপরি প্রজ্মলতি। তথা নব্যীধু 
নবতরামু অতএবাবরান্ পুর্বপেক্ষয়া নিক্ৃষ্টান্থু পশ্চাদ্ভাবিনীঘোধধীষু নিধাবতে। 

নিতরাং নীটচব1 গচ্ছতি অন্তঃ প্রবিশতীত্যর্থঃ। যদা কাষ্ঠানামধস্তাছুপরিষ্টাচ্চ গ্রবিষ্ঠ 
জলতি তদ! দিক্ষু গ্রকাশিতে। ভবতীত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৪১ক--৫খ )॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়েছষ্টমো বর্গ; ॥ ৮ ॥ 

অথ যষ্ঠী-_ 

ূ | ] 
আদিদ্ধোতারং ব্পতে দিবিষ্টিযু শুগমিব পণৃচানাস খঞ্জতে। 

4 | 
দেবান্ যত করা মজ্যন! পুরুষ্টুতো মর্তং শংপং, 

| 
বিশ্বধ। বেতি ধায়মে॥৬॥ 



। অষ্টিক, ২ অধ্যায়, * বর্ণ। ] একচত্বারিংখত্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৬৩. 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 1 

দা ইৎ। হোতারম্। বৃণতে | দিবিষ্টিযু। ভগম্ইইব। পপৃচানাদঃ। খঞ্জতে 1 

| 
দেবান্। যৎ।, জ্রত্বা। যজ্যনা। পুরুহম্বতঃ। মতর্্। শংলম্। 

ও | | 
বিশ্বধা। বেতি। ধায়ফে॥ ৬॥ 

হোতারং হোমনিষ্পাদকং আহ্বাতারং বা দেবানাং ঈদৃশমগ্রিং দিবিষ্িধু দিব এবগেফু 

নিমিততভৃতেষু বুগতে সংভদতে । আদিৎ অনস্তরমেব, তথা পপৃচানালঃ হবিষা ম্ভত্যা চ 

মংপৃচান! খত্বিজো যজমানাঃ ॥' পৃচেশ্ছান্/সস্ত লিটঃ কানচ.॥ খগ্জতে এুসাধয়স্তি। কিমিব? 

ভগমিব। তং যথা জনাঃ প্রগাধয়ন্তি তদ্ধৎ। যদ্ধা মহাত্তং রাঞ্জানমিব সৃর্ধ্যদীপ্তিবৎ 

পৃজ্যমিতার্থঃ | খঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্মেতি যাস্কঃ | যদ্যপ্মাদয়মগ্রিং পুরুটুতঃ বহৃভির্ধবহুধা: 

বা ভয়মানঃ ক্রত্বা ক্রতুনা কর্মণা যাগাদিরূপেণ মজযনা শারীরেণ বলেন চ যুক্তান দেবান্: 

ব্যবহর্ভূন্ খত্বিজঃ যজ্ঞভুজে৷ দেবান্ বাঁ. ক্রুত্বা মজমনা চ যোজযিতুং তথা মর্তং যব্জরমানং 

শংসং ভ্বাতিং চ স্বতাং বাতং বিশ্বধা বিশ্বধনঃ যদ্বা বিশ্বাত্বকোহয়ং বেতি পূর্যোক্তান্্! 

কামদ্রতে। কিমর্থং? ধায়সে হবিলক্ষণান্নায় তন্মাৎ হোতারমগ্রিং বৃূণতে খঞ্জতে চ.॥ ৬॥, 

অথ সগুমী-_ 
| | ! শ্যিদস্থাদ্যজতো বাঁতচোদিতে| হ্বারে ন বক। জরণ! অনকৃতঃ। 

| | | ৃ | 
তস্য পতুন্দক্ষুষঃ কৃষ্ণজংহম শুচিজন্মনো রঙ্গ আব্যধবুনঃ ॥ ৭ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ূ 
বি। যৎখ। অস্থাৎ। যজতঃ। বাতগুচোদিতঃ | হ্বারঃ। ন।' 

| 
ব্কা। জরণাঃ। অনাকৃতঃ।' 

| 1 | | ]. | | | 
ভন্ত।। পজ্ন্। ধক্কুষঃ। কৃফ্জংহলঃ | শুচিহজস্মনঃ।' রজঃ। আ| বিহঅধবন$'॥ ৭.7 

যথ যদধাসমপ্জিব1তচোদিতঃ বায়না প্রেরিতঃ ॥ তৃতীয়: কর্শনীতি পূর্ববপদ প্র তিশ্বরত্বং ॥, 
বজতঃ লরবর্ষষটরাঃ. যটুং যোগ্যঃপন্ ব্যস্থাৎ বিতিষ্ঠতে লর্বতো ব্যাণ্ড৷ ভবতি।, তত্র 
৪ইাতঃ আমাজজঃ অনিরারিজতঃ আট তাজ, (পিল লাজ! আসার 0 এ পা গা রক 00 ওত 



১৩৪ ধাখেদ-নংহিত। | [১ মণ্ডল, ২১ অনুবাক, ১৪১ সুক্তৎ-। 

ইতি বনিপ.। দুশিগ্রহণাৎ কুত্বং ॥ হ্বারো ন কুটিল ইব বিছ্ুকার্দিরিব ॥ হবরতেপ্যস্তাৎ 

পচাছ্চ॥ ল যথা জরণাঃ স্ততীর্বরবিতিষ্ঠাভে বিবিধং কুর্ববন্ বর্ততে তদ্বৎঅয়মপ্যনাকৃতঃ 

গ্রতিবদ্ধগ্রসরো ব্যবস্থিতঃ তদা তন্তাগ্নেঃ পঞ্জন পতনে মার্গে যজ্ঞরূপে রজো বঞ্জনাত্ুকো 

লোক আস্থাৎ আতিষ্ঠতি সর্বত আশ্রয়তি অগ্ৌ বহুধা যজতীত্যর্থঃ। কীদৃশস্ত তস্য? 

ধক্ষুষঃ দহতঃ ॥ দহেলিটঃ কম্ঃ॥ কৃষ্ণজংহসঃ কৃষ্ণমারন্ত পুনপুনর্গমাত ইতি জংহ] মার্গঃ ॥ 

হস্তেরত্লুগন্ত!ৎ কর্মণ্যস্ুন। কুত্বাভাবশ্ছান্দসঃ ॥ শুচিজন্মনঃ মন্ত্রসহিতার খ্যোরুৎপন্নত্বাৎ 

বাধবনঃ বিবিধজালন্ত অনিয়তমার্গগ্ত।। (১ম-- ১৪১৭) ॥ 
গু ক 

ধাঁ 

অথাটমী-_ 

| | | 

রথে।। ন যাতঃ শিক্ভিঃ কৃতে! ছ্য।মঙ্সেভিব্রুষেভিরীয়তে। 

| | | | | 
আদস্যতে কৃষ্ণাসো দক্ষি সুরয়ঃ শুরস্যেধ ত্বেষথানীষতে বয়ঃ ॥ ৮ ॥ 

-_-* আাথ পদ্দপাঠঃ ০ 

[ | | 
বথঃ। ন। যাতঃ। শিরুহভিঃ | কুতঃ। ছ্াম্। অঙ্গেভিঃ। অকষেভিঃ। ঈয়তে। 

| ] 1. | 
আত। অন্ত । তে। কৃষ্ণাসঃ। ধক্ষি। সুরয়ঃ। শৃরস্যহইব। স্বেষথাৎ। ঈষতে। বয়ঃ ॥৮| 

অয়মগ্রিঃ শিকুভীরজ্জুতিঃ কৃতঃ বদ্ধো রখো ন বথ ইব ল যথ! স্বীঘৈশ্চক্রাদিভিরঙ্লৈরীয়তে 

তত্বৎ যাতঃ স্থাপিত; সন অরুষেন্চিগ্মনশীলৈরঙ্গেতিঃ জালাদিরূপৈরবয়বৈদ্যণমস্তরিক্ষং 

আজ্যেন হষ্টঃ লন্ ঈয়তে গচ্ছতি ॥ ঈঙ্ গতৌ ॥ আত প্রবদ্ধানস্তরং অস্থাগ্রেস্তে রয়ঃ 

লরণয়ে। মার্গঃ কৃষ্ণাসঃ কুষ্ণবর্ণ। ভবস্তি। যত এবং ভবস্তি তর্থং ধক্ষি দহতি কাষ্ঠান্। 

পুরুষব্যত্যয়ঃ। ছান্দসঃ শপোলুক ॥ কিঞ্চ জলতস্যাগ্নেঃ ত্েষখাৎ দীপ্তাত্তেজগঃ লকাশাৎ বয়ঃ 

গ্মলবস্তঃ পক্ষিমৃগাদয়ঃ ঈষতে গচ্ছন্তি ॥ ঈষ গত্যাদৌ বছুলং ছন'পীতি শপোলুক্ ॥ পলায়ন্তে। 

তত্র দৃষটাস্তঃ__শূরন্ত ত্বেঘধাদয় ইব কস্তচিদিকরাত্তস্ত দীপ্তাত্ে্সঃ সকাশাৎ ভীত্যা পলায়মান! 

ইব এবমস্তরিক্ষং স্পৃশন্ সর্বতো দহতীতি। লর্বদা দ্রাবাগ্রিরূপেণ ভ্তুয়তে ॥৮॥ 

অথ নবমী--- 

টা টয়া | 5. এ 
ত্বয়। হগ্রে বরুণে। ধৃতব্রতো। মিত্রঃ শাশদ্রে অর্ধম। ' স্ুধানবঃ। 

ৃ ূ | ] 
যণুলীমন্ন ভ্রতন1 বিশ্মথ। বিভররায়ানেশ্ি: পরিভরন্রায়থা? ॥ ৯ ॥ 



'অষ্টক, ২ অধায়, ৯বর্গ।] একচত্ারিংশঙ্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৬৫ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

॥ | | 
ঘয়া। হি। অগ্নে। বরুণঃ। ধৃতহব্রতঃ। মিত্রঃ। শাশদ্রে। অর্যামা। আুইদানব$। 

| | | | 
|. যৎ। দীম্। অন্ু। ক্রতুনা। বিশ্বথা। বিহভুঃ। অরাম। ন। 
. 
£ 

| 
নেমিঃ। পরিইভূঃ | অজায়থাঃ ॥ ৯ ॥ 

হে অগ্নে! ত্বয়া খনু বরুণো রাত্রযাতিমানী দেবে! ঘৃতব্রতঃ স্বীকৃতবর্ষণাদিকর্মা ভবতি 
থা মিত্রোহবতিমানীদেলং শাশদ্রে শাতয়তিতমঃ ॥ শদ্লু শাতনে ছান্দলো পি । বহলং 
ন্দসীতি রুটু। তুঙ্গাদিত্রাদত্যাসদীর্ঘঃ ॥ তথার্যযমা উভয়োন্মপ্যবতীঁ্দেবঃ সুদানবঃ শোভন- 
[নো ভবতি ॥ ব্যত্যয়েন বুবচনং ॥ যদ্বা এতে বরুণাদয়ঃ সুদ্ধানবঃ শোভনদানাঃ ্বম্ব- 
্্যকত্তারঃ ত্য়াহি শাশদ্রে তাস্কাক্রিয়ন্তে ॥ হিশক্যোমন্রাস্তর গ্রসিদ্ধিষ্তোতনার্থঃ ॥ ত্বমগ্নে 
রুণো ছায়স ইতি হি মন্তরান্তরং (খণ সং ৩/৮1১৬)।॥ শদেঃ কর্মণি ছান্দসো লিট্। 
রয়োরে ইতি রেতাবঃ| হি চেতি নিথাতাভাবঃ ॥ বরুণাদীনামগ্নায়ত্তত্থে উপপত্তিমাহ__ 
€ যন্মাৎ কারণাৎ হে অগ্নে! পীং সব্বতঃ ক্রুতুনা কর্ম! বিশ্বথা বিশ্ব ইব বিশ্বাত্ক ইব, 
|ভুঃ মিআমাত্মনা সর্ববব্যাপী পাণ্ভূঃ স্বতেজসা র্ববতঃ পরিভাবিত] সন অনু অন্ুক্রমেণ 
জায়থাঃ জায়পে প্রাদভবসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ_ অরান্ রখস্ত চক্রান্ নেমির্ন বাহাবলয়। 
ব। লস যথা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তঙবদনমগ্রিব্বরণাদীন্ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ( ১ম-_-১৪১হ্_ ৯৭) | 

অথ.দশমী-__ 
| 1 | | 

ত্বমগ্নে শশমানায় হুন্বতে রত্বং যবিষ্ঠ দেবতাতিমিম্বপি ৷ 

| | 
২ ত্বা নু নব্যং শহপে| ঘুবন্বয়ং শুগ€ নকারে মহিরভ্ব ধীমহি ॥ ১০ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 
নি ৃ | | - 

| ভাগ্নে । শশমানায়। সুন্থতে। রত্রমূ। যবিষ্ঠ। দেবহতাতিম। ইমবলি। 

1: 
তম্। ত্বা। স্ু। নব্যম্। লহুলঃ। যুবন। বয়ম। ভগম। ন। 

আজ সস এস সু ও আস পচ 

বউ ৯৮ আর 

কারে। মহিত্রত্ব। ধীমহি॥ ১০ ॥ 



হে অগ্নে! যবিষ্ঠ যুবতম তং শশমানায় ত্বাং স্বরতে | শশমান; শংলমান ইতি যাস্কঃ, 

(নিৎ ৬৮)। সুম্থতে তদর্থমতভিষনং কুর্বতে যজমানায়। তদ্যাগার্থং রত্বং রমণীয়ং হুবিঃ 

দেবতাতিং দেবেধু, তায়মানং বিস্তার্যমাণং ইন্থপি ব্যাপ্পোষি জন্মৎপ্রদত্তং হবিঃ- দেবান্ 

গ্রাপয়সীতার্থঃ ॥ ইন্বতিবণাপ্তিকর্মা । ইন্থতি নক্ষতীতি তন্নামস্ু পাঠাৎ॥ হে লহলে! যুবন্॥ 

বুবশবেনোৎপত্তিলক্ষ্যতে ॥ মথনকালে বলেনোৎপন্নবলম্ত মিশ্রয়িতঃ বা। যদ্বা সহলম্পুত্র 

খুবন নিত্যতরুণ মহরত অন্মৎ প্রদেয় মহদ্রমণীয়ধন মবাং নবতরং স্ত্যং বা তং- 

হবিভূুজং তব ত্বাং বয়ঃ যজমানাঃ কারে শবে স্তোত্রলক্ষণে হু ক্ষিপ্রং ধীমহি স্থাপয়ামঃ 

হুবিঃপ্রদানসময়ে ক্ষিগ্রমেব স্তম ইতার্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ভগং ন আদ্দিত্যমিব যঘ| মহাস্তং 

রাজানমিব তং যথা স্বস্তি তঘৎ | ( ১ম--১৪১স্--১*খ) ॥ 

অথৈকাদশী-_ 
| | 

অত্মে রয়িং ন' স্বর্থ২ দমুনসং ভগং দক্ষং ন পপৃচাপি ধর্ণসিম্। 

এ | ী 
রশ্বী*রিব যে। যমতি জন্মনী উতভে দেবান।ং 

| | | 
শংসমৃত অ! চ হৃত্রতুঃ॥ ৯১ ॥। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
অন্দে ইতি। রয়িম্। ন। সুহঅর্থম্' দমুনসম্। ভগম্। দক্ষম্। ন। পপৃচালি। ধর্ণালিম্:। 

| | | ূ | 

রশ্দীন্হইব | যঃ। যমতি। জন্মনী ইতি। উভে ইতি। দেবানাম্। শংলম্। 

| 
ধরতে । আ। চ। স্ুইক্রতুঃ ॥,১১ ॥. 

হে অন্ন! ত্বং অন্দরে অন্ানু স্র্থ সুটু অরণীয়ং দমূনসং দমনীয়ং উপান্তং ॥ দমেরনলিরি- 

ভুামসিপ্রত্যয়ঃ ॥ রয়িং ন পপৃচালি। ধনং যথা সংপৃণক্ষি তথা ভগং সর্ঘর্জজ নীয়ং দক্ষং ন 

উৎসাহবস্তং প্ররৃদ্ধং বা ধর্ণসং বিদ্বাদিধারণকুশলং পুন্রং যথা পপৃচালি লংপৃণক্ষি উভয়মপি 

দৃদাপীত্যর্থঃ॥ পৃচী নম্পর্কে লেট্যাভাগমঃ। বনুলং ছন্দসীতি বিকরণন্ত ৫ ॥ ইদানীং 

. পরোক্ষেণাহ। যোহগ্রিঃ রশ্মীংরিৰ ম্বকীয়ান্ রশ্ীন্ যথা যমতি নিয়ময়তি বিস্তারয়তি 

তথ্বৎ। ল উভে অন্মশী জননাধারভূতাবুভোৌ লোকৌ যমতি নিষচ্ছতি। তথা হুক্রতুঃ 

শোভনকর্ম্দায় খতে অন্মদীর় বজ্জে দেবানাং দেবসন্বম্ধিনং শংগং স্তবং চ আযমতি আযচ্ছর্তি 

ঘর্রদা, দদাতি। যত, পূর্বার্ধে পপৃভাসীত্যাপি পরোক্ষত্বায় প্রথমপুরুষতয়া যোজ)ম্॥ ১১ 
টি ১৪ 



২ আষ্টক, ২ অধ্যায়, বর্গ। 1 একচত্বারিংশতাধিক-শততমং সুক্জং। ১৬৭ 

অথ দ্বাদশী-_ 

| | | | | 
উত নঃ স্ুষ্যোত্াজীরাশ্ে। হোত! মন্দ্রঃ শৃগবচ্চন্দ্ররধঃ | 

| 1: এ ৃ 
ল নো নেষমেষতমৈরমুরোগ্রিবণামং স্বিতং বস্যো অচ্ছ ॥। ১২ ॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
উত। নঃ। সুহস্োত্বী। জীরংঅশ্বঃ। হোতা। মন্ত্রঃ। শৃণবৎ। চন্দ্রতরথঃ। 

| | | 
লঃ। নঃ। নেষৎ। নেষহতমৈ; | অমূরঃ | অগ্নিঃ। বামমূ। সুবিতম্। বগ্যঃ। অচ্ছ ॥ ১২॥ 

উতশবোইপ্যর্থঃ। ল চ নংভাবনায়াং সোহগ্নিঃ নোহম্মদীয়মাহবানং উত শৃণবং অপিনাম- 
শৃনুয়াৎ। যদ্বা নোহস্মান্ শ্রাবয়েৎ দেবেধু মধ্যে প্রখ্যাপয়েৎ॥ শৃনোতেলে টযডাগমঃ ॥ 
কাঁদৃশোহয়ং? সুগ্যোত্মা সুগ্ভোতমানঃ ॥ ছ্যুত দীপ্তো | অন্যেভ্যো২পি দৃশ্তস্ত ইতি মনিম্॥ 
জীরাম্বঃ শীঘ্রগমনাশ্বঃ হোতা দেবানামাহ্বাতা মন্দ্রঃ মদনশীলঃ চন্দ্ররথঃ সুবর্ণঘয়রথোপেতঃ 
কিঞ্চায়ং অমূরঃং অমুঢ়বলঃ বশ্তঃ বসনীয়ঃ ল প্রলিদ্ধোইগ্ির্নেষতমৈঃ অত্যর্থং নেতৃতিঃ কর্মমতিঃ 
স্তোব্রৈর্বা নোইক্মান্ উত নেষৎ অপিনা! মনয়েৎ যজ্ঞন্ত পারং প্রাপয়ে॥ নয়তেলে ট্য- 
ডাগমঃ | সিব্হুলমিতি লিপ.॥ কিমর্থ,? বামং বননীয়ং স্ুবিতং সুষ্ঠুপ্রাপ্যং দর্বৈঃ 
কাজ্মণীয়ং স্বর্গ, অচ্ছ আভিমুখ্যেন গ্রাপ্তং নেষৎ ॥ ( ৯ম-_-১৪১স্--১২খ)। 

অথ ত্রয়োদশী. 

| | | | 
অন্তাব্যয়িঃ শিশীবন্ভিরর্কৈঃ সাম ্রাজ্যায় প্রতরং দধানঃ। 

| | 
অমী চ যে মঘবানে। বয়ং চ মিহং ন স্থরে! অতিনিষ্টতন্যুঃ ॥ ১৩ ॥ 

_-* অথ পদ্দপাঠঃ *__ 
| | | | | 

অন্তাবি। অগ্নিঃ। শিমীবৎহতিঃ। অর্কৈঃ। লাম্হ্যাজ্যায়। প্রহতরমূ। দধানঃ। 

| | | 
অমী ইতি। চ। যে। মঘহবানঃ। বয়ম্। চ। মিহম্। ন। স্থরঃ। 

] ) 

অতি। নিঃ। ততন্থ্যঃ॥ ১৩॥ 



৩৬৮ . খখেদ-সংহিত। | [ ১যগল। ২১ অন্থুবাক, ১৪২ সুভ 

অয়মগ্িঃ শিশীবত্তিঃ হবিঃগ্রদানাদি কর্মধত্তিবর্কৈরঙ্চনলাধনৈঃ অস্তাবি ম্ততোহপ্মাতি- 

ধজমানৈঃ। শিমীতি কর্শনাম। শিমীরিতি তন্লামসু পাঠাৎ। * কীদৃশোহয়ং ? লাম্রাজ্যায 

লাম্রাজান্তেতি কর্্মণি বঠীস্থানে চতুর্থী । সম্যগরাজমানত্বং প্রতরং প্রকৃষ্টতরং ব্ত্যর্থং 

দধানঃ | অমু চ চ্ছন্দপীত্যমুপ্রত্যয়ঃ ॥ কিঞ্চেমমগ্রিং অমী চ পুরো বর্তমানা খত্বিজঃ 

পুক্রাদয়ো বা! যেবয়ং চ পূর্ববং স্তোতৃত্বেন প্রপিদ্ধা বয়মপি অতি অত্যর্থং নিষ্টতন্থ্যুহ শবয়ন্ত। 
নিষ্ুর্বস্তনতিঃ শব্দকন্মা ইতঃপরমেপ্যন্মৎ পুক্রপৌন্রাদয়ো বয়ধগ্রিং স্বম ইত্যর্থঃ। তত্র 
ৃষটাত্তঃ_মিহং ন রঃ মিহং মেহনশীলং মেঘং যথা সথরঃ হৃর্ধ্যো বৃষ্ট্র্থ, শবয়তি তদ্বৎ | 

লিডি ছান্দসো বিকরণস্ত শ্ঈ,। অভি নিসম্তনঃ শব্দ সংজ্ঞ।য়ামিতি বত্বম॥ (১ম--১৪৯স_১৩খ)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে নবমো বগি 1 ৯॥ 

ঘিচত্বারিংশত্যধিক-শততমৎ সুক্ং । 
০৪৪ ০ £$০ 

লমিদ্ধ ইতি ভ্রয়োদশর্চং তৃতীয়ং শ্ক্তং। আনুটুভং। প্রথমায়াঃ সমিশ্লামকো হগ্রির্দেবত| 

লমিদ্ধোহঘিঃ |  দ্বিতীয়াদীনাং তনূনপান্নরাশংস ইলোবহির্দেবীদ্বার উষানানক্ঞাদৈবো 
হোতারৌ গ্রচেতসৌ তিআ্রোদেব্যঃ সরম্বতীলাভারত্যঃত্ষ্টাবনষ্পতিঃ স্বাহাকতিরিত্যেতাঃ 

ক্রমেণ দেবতাঃ অস্ত্যায়া ইন্দ্র তিআোদেব্য ইত্াস্ত বিবরণং মরশ্বতীলাভারত্য ইতি। 

অন্রান্থক্রমণিকা-দমিদ্ধ আপ্রিয় আন্ুট্তমন্ত্যৈন্ত্রীতি। অত্রেগ্মতনূনপাদাদিভিরধজ্ঞাবয়না- 

চিভির্যজ্ঞ এবোচ্যতে | অতঃ ন এব দ্েবতেতি কাঁথক্যন্ত মতং | অগ্নিরেব দমিপাদিভি- 

রুচ্যতে। অতঃ স এব দেবতেতি শাকপুণেম্মতং । নিরুক্তে (নি* ৮২৭২২ ) কিং দেবতা: 

প্রযাজান্নযাজা ইতি ছন্দোদেবতা ইত্যাদি পক্ষান্তরং বুধ! প্রদশ্য তবর্থে ব্রাহ্মণাদিচোদাহত্য 

ইত্যরেপক্ষা! অর্থবাদাঃ আগ্েয়া এবেতি দিদ্ধান্তিতং। অর্থ কিং দেবতাঃ প্রযাজানুযাজা 

ইত্যার্দিনা পশাবোঙ্গিরোগোত্রোৎ্পন্নানাং এতদাপ্রীস্ক্তং একাদশ প্রযাক্তা ইতি খণ্ডে স্থত্রিতমূ। 

সমিদ্ধো৷ অছেতি সর্েষাং যথধ্ষিবেত্যত্র যথঞ্জ যিগ্রহণাৎ আত্রীহ্ক্তানি ব্রিবিধানি। তত্র 

বাসিষ্টাব্রেয়বাপ্যশ্বগাৎ্সমদ্রানি চত্বারি নরাশংস বস্তি । মৈধাতিথং দৈর্ঘতমসং টপ্রসিকানী 

নরাশংলতনূনপাদুতয় বস্তি । ইতরাণি তনূনপাত্বং তে তত্ৈতৎস্ক্তং দৈর্ঘতমসন্তাৎৎ উয়বং। 
ঙ ৩ 

গ 

ত্র গ্রথম(--- 

| | 1 
সমিদ্ধে অগ্ন আবহ দেব অন্য যতক্ষচে। 

| | | 
তত্তং তনু পূর্বর্যং সুতসোমায় দাশুষে॥ ১॥ 



২ অক, ং অধ্যা। ১৭ বর্গ।] ্বিচত্বারিংখত্যধিক-শততমং সৃক্তং | ১৬৯ 

--* অথ পদপাঠ? ০-- 

| | 
লম্ইইদ্ধঃ। অগ্নে। আ। বহ। দেবান্। অগ্য। যতহক্রচে। 

| ৃ তত্তমূ। তন্গুঘ। প্রব্যমূ। স্থৃতংসোমায়। দাশুষে ॥১॥ 

হে অগ্নে! লমিদ্ধঃ লম্যগন্রীপিতঃ এতন্নামকত্তবং অগ্যান্মিন্ যাগদিনে দেবান্ হুবিষাং 
ভোজ নগ্নযাদীনাবহ। অন্মদৃষজ্ঞং প্রতি প্রাপয়। যতক্রচে যাগায়োগ্যত করচে যজমানায় 
তদর্থং আবাহ চ সুতসোমায় যাগার্থমভিযুতসোমায় দাশুষে হবির্দত্তবতে। যগ্ঘ পীদানী- 
মেবাহ্যত্তে দেবাঃ তথাপি পূর্বানহুষ্ঠানাপেক্ষয়া ভাব্যপেক্ষয়া বা দাশুষ ইত্যুচ্যতে। 
হবির€দাত্রে বা যজমানায় তদর্থং পূর্ববং পূর্ব্বেভ্যো! দেবতে]] হিতং পূর্বকালীনং বা! তস্তং যজ্জং - 
তন্নঘ বিস্তারয়॥ ( ১ম--১৪২স্থ--১খ)॥ | এ. 

এ এ 8 

*| 
অথ দ্বিতীয়া. 

1. 41 | 
স্বতবস্তমুপমাধি মধুমস্তং তনুনপাং। 

| | | | যজ্ঞং বিপ্রস্ত মাবতঃ শশমানস্য দাঙষঃ ॥২॥ 

--**অথ পদ্দপাঠ?ঃ ০*--. 

| | | 
ঘৃতইবস্তমূ। উপ। মাসি। মধুইমস্তম্। তনৃইনপাৎ। 

| | | | যজ্ঞম্। বিপ্রন্ত। মাইবতঃ। শশমানম্তা। দাশ্ুষঃ ॥ ২ 

ছে তনুনপাৎ ! তনুনপাদাজ্যমিতি কাথক্্যপক্ষে তদ্বো গাবঃ ভোগানাং তাস জার়মানত্বৎ . তাভ্য উৎপরং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ খপিরিতি আদান নগ্তুত্বং তথ্বান্ যজ্ঞঃ| অগ্নিপক্ষে আপ্তন্ উচান্তে। তাতায ওষধিবনষ্পতয়ঃ তেত্যোইগ্রিরিতি নণ্ডত্বং। অরণীভ্যামিতি ভাবঃ। 
এতম্লামক হে অগ্নে! বিপ্রস্ত মেধাবিনঃ শশমান শংদমানন্ত ত্বাং স্ববতঃ দাওষো, হবিরদত্তবতো মাবতো মৎসদৃশস্ত যন্রমানন্ত যুগ্বত্যাং ॥ ছন্দপি সানৃশ্ত ইতি বতুপ্। মান্না ইত্যত্বং॥ ঘ্ৃতরং ক্ষরদাজ্যোপেতং মধ্যস্তং মাধুর্য্যোপেতং (সোমাদিমধুরজ্্রব্যেণ তত, যজ্ঞং উপ উপেত্য মালি নিমি শীষে মিতো ভবলি বা সম্পৃত্তিপধ্যস্তং তিষ্ঠপীত্যর্ঘঃ ॥ মামানে আদাদিকঃ | ( ১ম--১৪২স্থ_-২খ)। 

খথেদ-২য় অষ্টক--১৪২-৪৩সু -২২ 



এবি খখেদ-সংহিতা | [১ মগ্ুল। ২১ অন্ুযাক। ১১২ হত € 

অথ তৃতীয়।-- | 

| | |. | 
শুচিঃ পানকে। অদ্ভুতো মধ্বাযজং মিমিক্ষতি 1. 

| | 
নরাশংসন্ত্রিরাদিবে। দেবে। দেবেযু যজ্বিয়ঃ | ৩॥ 

| --৭ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
শুচিঃ। পাবকঃ। অদ্ভুতঃ। মধ্বা। যজ্ঞমূ। মিমিক্ষতি। 

সত ব্রার 

য়া প্রা 9৫৮০৮ আগ 

| | 
নরাশংলঃ | ভ্রিঃ। আ। দিনঃ। দ্েবঃ। দ্েবেধু। যজিয়ঃ ॥ ৩॥ 

এও 

দেনেযু মধ্যে শুচিঃ শুদ্ধো দীপ্তো বা পাবকঃ অুস্তাপৃতত্ত শোধয়িতা অভূতঃ অভূত 

উব অগ্ক্ষণে ভবিতা আশ্চর্যাভৃত ইত্যর্থঃ দেবে! গ্যোতনশীলঃ যজ্ঞিয়ো যজ্ঞসংপাদনাহ্হঃ 

ঈদ্ুশো নরাশংসঃ নরৈ কর্মীনেতৃভিঃ পত্বিগ ভিঃ শংসনীয়োহগ্রিঃ দিবো ছ্যুলোকাদ।গত্য মধ্বা 

মধুরেণ রসেন বজ্ঞমন্মদীয়ং ক্রিরামি মিক্ষতি ত্রিবারং সমস্তাৎ দিঞ্চতি ্বাদয়তীত্যর্থঃ। 

ঘদ্বা মধুরেণ ফলেন ত্রিরামি মিক্ষতি যোজয়তীত্যর্থঃ। নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাথক্যপক্ষে 

যজ্ঞাতিমানীদেবে। গ্োতমানঃ ছ্যুলোকাদাগত্যানুঠীয়মানঃ যজ্ঞং ক্রিরামি মিক্ষতি। অয়ং 

নরাশংসে। দেবং ব্রিরা। উপসর্গবশাদৃযোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ। -ক্রিবারমাগচ্ছতি ব্ররাহরতি 

বাফলং। অবশিষ্টং পূর্বববঞেরম্ ॥ (১ম--১৪২স -৩খ)॥ 
গড গু 

চৈ 

তথ চতুর্থী 

| | 
ঈড়িতো অগ্র আব্হেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়মৃ। 
প্র ও 

[ বা | 
ইয়ং হিত্ব মতিম মাচ্ছা স্বজিহব ব্চযতে ॥5 ॥ 

--* অথ গপদপাঠঃ *-- 

| ১] 
ঈড়িতঃ | অগ্নে। আ। বহ। ইন্দ্রম। চিত্রমূ। ইহ। প্রিমস্। 

| ও | 
ইয়ম। হি। ত্বা। মতিঃ। মম। অচ্ছ। সুহজিহব। বচ্যতে ॥ ৪ ॥ 

হে অগ্নে! ইড়িতঃ দর্বৈঃ স্তত্যঃ ইণনামকর্থং ইহাশ্মিন যজ্জে চিত্রেং চাক়নীয়ং গ্রিয়ং 

শ্্ীপয়িতারমণ্মান্ হবিঃ স্বীকতুং ব৷ শ্রীতিযুক্তমিন্্রং আবহ আহ্বয়। হে সুভিহ্ব | ঘৃতপানেদ 

 শোতনজাল ইয়ং মম মতির্ননলাধন1 ভ্তিরূপ| বাক্ ত্বা ত্বাং অচ্ছ আভিমুখ্যেন গ্রাণডং 



₹ অটুক, ₹ অধ্যায় ১৭ বর্গ ।] ছ্বিচত্বরিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ১৭১ 

বচাতে মতিরেবান্মদীয়োচাতে ॥ হিঃ পুরণার্থঃ। বচের্যকি সংপ্রসারণাচ্চেতি পূর্বরূপন্ত 

বাছন্দসীতি বিকল্পিতত্যাদভাবে যণ২॥ “অত্র পুরোডাশাদীডভিানি যজ্ঞপরতয়্া ব! 

ব্যাখোয়ম। এবধুত্তরত্র যজ্ঞান্গৈধজ্কলত্ঘদ্বিদ্েবতাভিশ্চ যম এবোচ্যত ইতি তৎপরত্থেন, 

ব্যাখ্যেয়ম্॥ (১ম--১৪২--৪৭ )॥ 

অথ পঞ্চমী__ 

| | | 
স্ত্ণনাসো যতক্ষচে। বহির্যজ্ঞে স্বধ্বরে। 

| ] ] | 

বৃণ্তে দে্বব্যচন্তমমিন্্।য় শর্মা সপ্রথঃ ॥ ৫ ॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | 
শ্ণানাসো যতহস্রচঃ | বর্িঃ | যজ্ে। স্মহঅধবারি। 

| ৮4 | 
বৃ্জে। দেলব্যচঃইশুমম্। ইউন্দ্রায়। শর্শা। সহগ্রগঃ | ৫ ॥ 

্্ধধরে শোনপ্রাপণীয়াদ্ যবাস্তবয!গবতি যজ্জে সোমযাগে বহির্দর্ভান স্তণানাস€- 

আত্তরস্তঃ। যতত্রচ/ নিয়মিতজজহবাদ্িপাত্রাঃ খত্বিজো দ্রেবস্যচস্তমং অতিশয়েন দেবগামিনং" 

লণ্রথঃ সর্ববতো বিস্তীর্ণং শশ্খ স্ুখসাধমং গৃহং ইন্্রায় বুগ্রে বিবর্জরযস্তি সম্পাদয়ন্তীত্ার্থঃ ॥ ৫ ॥ 
ও ক 

গু 

অথ ষণঠী-_ 
| | | 

বিশায়ন্ত।মৃতারধঃ প্রয়ৈ দেবেভ্যে। মহীঃ।. 

| | | | 
পাবকাণঃ পুরুস্পাাছ। দ্বারে! দেবী রগশ্চতঃ ॥ ৬ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
বি। অয়ন্তাম। ধতহবৃধঃ। প্রহয়ৈ। দেবেভ্যঃ। মহীঃ। পাবকাসঃ। 

| | | 
পুরুহস্পূহঃ| দ্বারঃ। দেবীঃ। অলশ্চতঃ ॥ ৬ |. 

হারে! দেবী; যজস্ত দ্বারাভিমানিন্যে! দেবতা বিশ্রয়স্তাং বিবিধং শ্রয়স্ত বিবৃতা ভবস্ত।- 

বিমর্ঘং? দেবেত্যঃ প্র্নৈ প্রযাতুং দেবানাং প্রাপণায়॥ প্রদে রৌহিয্ৈ অব্যবিস্ো ইতি 



১৭২ খখেদ-সংহিত। | [১ মগুল, ২১ অন্ুবাক, ১৪২ সুতং। 

নিপাতিতঃ॥ কীঘৃশ্স্তাঃ ? খতাবধঃ যজ্ঞন্থ। বর্ায়িক্রযঃ মহিঃ মহত্যঃ পৃজ্যাঃ পাবকালঃ 

শোধগিত্র্যঃ পুরুস্পৃহঃ বহুম্পৃহনীয়া: অসশ্চতঃ অপজ্যমানাঃ পরশ্পারবিপ্র্ টা. ইত্যর্থঃ ॥ ৬॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে দশমো বর্গ ॥ ১০ ॥, | 

অথ সপ্তমী--- 
ডঃ 

| | | | | 
আভন্দমানে উপাকে' নক্তোষাল! স্রপেশনা । 

| ী 
যহ্বী খতস্ত মাতর1 সীদতাং বর্হিরামবম্ ॥ ৭ ॥ 

--* ভাথ পদ্পাঠঃ *- 

| | | | ] ] 
আ। তন্দমানে ইতি। উপাকে ইতি। নক্োষসা। আ্ুইপেশসা। 

| | ] | স্ 

যহ্বী ইতি। খতস্ত। মাতরা। লীদতাম। বহিঃ। আ। স্বৃহমৎ॥ ৭ ॥ 

তন্দমানে সর্ব্বৈঃ সধমানে উপাকে পরম্পরং সন্নিহিত ন্ুপেশসা শোভনরূপে। পেশ 

ইতি রূপনাম। যহ্বী মহত্যো অপত্যরূপে বা প্রতিদিনং জায়মানত্বাৎ যন্তরিত্যপত্যনাম। 
য্থঃ স্চ্থুরিতি তন্নামন্থ পাঠাৎ। খতন্ত মাতরাযজ্ঞন্ত নির্ম্াক্রোো তাভ্যাং আগমনাদ- 

ষজ্তস্ত সম্পূর্তের্জ্ঞ মাতৃত্বমুপচর্য্যতে | যদ্বা অতিরাত্রাদীনামহোরাত্রসাধাত্বাৎ তন্মাতৃত্বং। 
নক্তোষালা উক্তগুণবিশিষ্টে অহোরাত্রদেবতে স্বুমৎ স্বয়মের অন্মাভির প্রাথিতে ইত্যর্থঃ। 

 যঘ্ধা হুমৎ শোভনমনস্কে বহিরাস্তুতং দর্ভে আ লমস্তাৎ সীদতাং উপবিশতাং ॥ যদ্বা খতন্তেতি 

কর্মণি যী ॥ যজ্ঞমাসীদত্তাং। আগাছা চ বহিরাস্ৃতং দর্ভং স্বয়মেবাদত্তাম্ ॥ ৭ ॥ 

অথ।ষ্টমী-_- 

| ও 
মন্দ্রজিহবা জুগুর্বণী হোতারাদৈব্য! কৰী-। 

আপ: পা খ্যাত 

্ [১৭ 
যজ্ঞং নে! যক্ষতামিমং পিধ্রম্যা দিবিস্পৃশমূ | ৮ | 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-_ 

| | ] | | 
মন্্রথজিহবাঁ। জুগর্বণী ইতি। হোতারা। দৈব্যা। কবী ইতি। 

| 
য্ঞম। নঃ। যক্ষতাম্। ইমমূ। লিএম। অগ্ভ। দিবিহস্পৃশম্ |. ৮ & 

॥ 



২ জইক, ২ অধ্যায়, ১১ বর্গ ] ঘিচত্ব।রিংশত্যধিক-শতিতমং সুক্তং | ১৭৩ 

মন্ত্রজিহ্বা! দেবানাং মাদনজালৌ জুগুর্ব্বণী ভূশং গৃণ্তাং স্তবতাং যজমানানাং লংভত্তারৌ ॥ 
ইগ্লুগন্তাৎ কপি ছান্দসী রূপলিদ্ধিঃ। তশ্মিন্ উপপদে বনতেম্ছন্দদি বনলনরক্ষিমথা মিতীন্ 

প্রত্যঃঃ 1 কবী মেধাবিনৌ ক্রান্তদর্শিনৌ দৈব্যা হোতারা দেবলম্বন্ধিনৌ হোতারে অয়ং 

ধ্যমস্থানশ্চেত্যুতৌ লিং ফললাধনভূতং ॥ সিধেঃ ক্ষায়িতংচীত্যাদিনা রকৃ॥ দিবিষ্পৃশং 
ঢালোকবালিদেবান্ স্পৃশন্তং তৈহবিষঃ শ্বীক্রিয়মাণত্বাদিতি ভাবঃ। ঈদৃশং নোহম্মদীয়- 

মিমং যজ্ঞং অগ্য যক্ষতাং অন্থুতিষ্ঠতাং পুঁজয়তাং বা সম্যঙনির্বাহয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৮. 
গা 

ক 

অথ নবমী-_. 
| ণী | | | 

গুচিদে বেঘর্গিতা হোরে!. মরু্স্ু ভারতী । 

|. 7 ৃ 
ইলাসরম্বতী মহী বহি সীদস্ত যজ্জিয়াঃ | ৯ ॥ 

-৭ অথ পদপাঠঃ *-__- 

| | ] | | | | শুচিঃ| দেনেযু। অর্পিতা! হোত্রা। মরুৎহস্ব। ভারতী । ইলা। লরম্বতী। 

| 
মহী। বহিঃ। লীদস্ত। যজ্িয়াঃ | ৯॥ 

আগ জজ এ 

শুচিঃ শুদ্ধা মরৎন্থ বিরুদ্ধলক্ষণয়া অমরণেষু দেবেষু গ্যোতনশীলেষু স্তোতৃধু মকৎনু- 
খতিন্ষু বা অর্পিতা নিয়তা হোত্রা হোমনিষ্পাদিকা ভারতী ভরতন্যাদিত্যন্ত লত্বদ্ধিনী দাস্থানা- 
বাক্ তথা ইলা পার্থিবী প্রৈষাদিরূপা মহী মহতী সবঘ্বতী। সর ইত্যুদকনাম। তত্বতী স্তনি- 
ভাদিরূপা মাধ্যমিকা চ বাঁক এতাস্তিঅঃ ত্রিস্থান বাগভিমানিদেবতাঃ যক্জিযাঁ যজ্ঞার্থাঃ লতাঃ 
বহিঃ স্তীর্ণং সীদন্ত উপবিশস্ত ॥ তির উত্যত্র তিস্থত্যো জস্ ইতি উদ্দাততত্বম্ ॥ ৯ ॥ 

অথ দশমী-_ 
রা | | 

তনস্তর।পমন্ডুতং পুরুবারং পুরুত্বণ|। 

| | | 
তষ্ট। পোষায় বিষ্যতু রায়ে নাভা নো৷ অন্ময়ুঃ ॥ ১০ ॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 
1 | | | তৎ। নঃ।  তুরীপম্। অদ্ভুতম্। পুরু। বা। অরম্। পুরু। স্মনা। 

| | 
ঘষ্টা। পোষায়। বি। স্ততু। রায়ে। নাভা। নঃ। অশ্মহঘুঃ)। ১০ | 

4 



১৭৪ খা্ীদ-সংহিত। | [১ ষগুল, ২১ অনুবাক, ১৪২ সুক্কু। 

নঃ অন্মদর্থং তৎ তাবশং তুরীয়ং তুর্ণং ব্যাপি অদ্ভুতং সগ্য আবির্ভবৎ অভূতমিবলৎ। 
বত্ব। মহযামৈতৎ। সারতো মহৎ পৃক্লালং বনুনাং প্রাণিনাং অর্থায়ৈব অরং অলং লমর্থং। যন্থ 

পুরুবারং বহু প্রত তঞ্চ। বাশবদশ্চার্থে। অবং অলং অনা আাত্বনা পুরু বু। ক্রিয়াবিশেষণ- 

মেতৎ। ঈর্ৃশযুদকং হষ্টা বৃষ্ট্যাদেঃ কর্তা । তষ্টশব্দঃ যাক্ষেনৈবং ব্যাখ্যাতঃ- বস্তা তুর্ণ 
মগ ইতি নৈরুজ্গাস্বিযের্বাস্তাদ্দীপ্তিকর্ণত্ত্বক্ষতের্র্বা স্তাৎ করোতি কর্মমণঃ ইতি (নি* ৮১৩) 

এতন্লামকো বৈছ্যুতোাইগি অন্ময়ুবন্মান কাময়মানঃ দেবো নঃ পোষায় অন্মৎপুষ্ট্ে রায়ে পমৃঙ্জয়ে 

চ নাভানাভৌ বৃষ্ট্্বন্ধকে মেঘস্ত নাভিস্থানেহসস্থিতং উল্তলক্ষণযুরকং বিষ্যতু বিবিদং 

গময়তু ॥ যোহস্ত কর্মণি। 'ওতঃ শনীত্যোকারলোপঃ। উপসর্গাৎ শ্বনোতীতি বত্বং ॥ যদ্ধা 

নো নাভ| অন্মৎসম্বদ্ধি যজ্ঞ নাভাবুত্তরবেগ্ভাং রায়ে ॥। যষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী ॥ রায়ো গবাদিধনন্ত 

পোষায় পুষ্টয়ে স্ততিরুপস্থষ্টো বিমোচনার্থঃ উদ্তলক্ষণাং বৃষ্িং যুগ্চতু ॥ (১ম -১৪২সথ--১$খ)। 

অথৈকাদশী__ 
ূ ৫ 

অবস্থজন্ন পত্মন৷ দেবান্যক্ষি বনস্পতে। 

| . [ | 
অগ্রির্ঠব্য। স্বম্দতি দেবো দেবেযু মেপিরঃ॥ ১১। 

--০ অথ পরপাঠঃ *_- 

| | 
অবহস্জন্। উপ। ঝত্মনা। দেবান্। যক্ষি। বলম্পতে। 

| | 
অগ্রিঃ। হব্যা। সুস্থদতি। দেবঃ | দেলেযু। মেধিরঃ ॥ ১১ ॥ 

হে বনম্পতে বনানাং পালক যুপাভিমানিদেবাগ্পে! অবস্থজন্ বরং বর্তয়ন।' 

খব্জিঃ স্বস্ব কর্মস্থ ব্যাপারয়ন আপা ,আত্মনা! দ্রেবান্ হবিরজঃ উপযক্ষি উপেতা 

যজ | বছুলং ছন্দপীতি শপো লুকৃ॥ দেবো গ্োোতমানঃ মেধিরো মেধাবান্ অগ্রিরাহ- 

. বমীয়ে। দেবেষ্ভয়েযাং মখো হব্যা হবীংযি সুস্থদূতি প্রেবয়তি স্বীকরোতি ॥ যর ক্ষরণে। 

বছুলং ছন্দপীতি শপঃ শ্লঃ। লেটোডাটাবিতাডাগযঃ ॥ যদ্কা যুপাগ্সিরেব পরোক্ষেণোচ্যতে। 

লোইগ্রিহবীংধি শ্ষ্ঠু শ্বীকরোতি ॥ (১ম--১৪২স্_-১১খ) ॥ 

অথ দ্বাদশী__ 
1 ..4 | | 

পুতে মরুততে বিশ্বদেবায় বায়বে। 

| | | 
স্বহ। গায়ত্রবেপমে হব্যমিন্দ্রায় কতন ॥১২॥ 



২ অ্টক, ২ অধ্যায়, ১১ ব্গা।] দ্বিত্বারিংশত্যথিক-শততমং সৃত্তং । ১৭৫ 

_-* অথ পদপাঠঃ *-- 
ক 

[ | | ] 
পৃষণবতে | মরুত্বতে। বিশ্বংদেবায়। বায়বে। 

| | | 
ম্বাহা। গায়ব্রহবেপসে। হব্যম্। ইন্দ্রায়। কর্তন ॥ ১২। 

পৃষথবতে পুফ্া তদতে ॥ অনোহডিতি স্ুট। হৃম্বন্থুড.ভ্যাং মতুবিতি মডুপ উদদাততত্বং | 
মরুক্ষতে মরুভিন্তপ্ধতে বিশ্বদেবায় সর্ববদেধলংঘায় বায়বে গমনশীলায় বায়ুদেবায় চ 
তথ! গায়ত্রবেপসে। বেগ ইতি রূপনাম। গায়ক্র শব্দ ইতরপামোপলক্ষণঃ। গায়ন্রং বেপঃ 
রূপং যন্য তা্বশায়েন্্রায় হবাং হবিঃপ্রদাতুং স্বাহাকর্তিন স্বাহাকারং কুরুত খন্বিজং॥ 

করোতেলোটি তণ্তনগ্ুনথনাশ্চেতি তনবাদেশঃ ॥ (১ম--১৪২স্থ_-১২খ)। 

অথ ব্রয়োদশী--- 

| | | | 
স্বাহারুতান্যাগন্যপ হব্যানি বীতয়ে। 

|. ৃ 
ইন্দ্রাগহি আবী হবং ত্বাং হবন্তে অধ্ররে ॥ ১৩ ॥ 

অথ পদপাঠ *-₹- 

ৃ । [ | 
গ্বাহাইকৃতুনি। আ। গহি। উপ হব্যানি। বীতয়ে। 

| | 
ইন্। আ। গহি। শ্রুধি। হবয্। গ্বামূ। হবস্তে। অধবরে ॥ ১৩। 

হে ইন্দ্র! শ্বাহাকুতানি স্বাহেত্যেবং পূর্বাকৃতিঃকরণমুচ্চারণং যক্ষ্যমাণ দেবতানাং তাঃ 
বাহাকৃতয়ঃ তথ্বস্তি হব্যানি হবীংষি অত্র প্রমাজেষু বট কার প্রদানাৎ স্বাহাকৃতং হুবিরিত্যর্থং। 
ঠ্ধবিঃ উপ উপেত্য বীতয়ে তক্ষণায় আগছি আগচ্ছ॥ গমেশ্ছানাসঃ শপোলুক্। 
দ্ইদাতোপদেশেত্যাদিনান্ুনাদিক লোপঃ॥ তথা হে ইন্ত্র! আগহি স্তোত্রাণ্যতিলক্ষ্যাগচ্ছ। 
দাগত্য হবং অন্মদীয়মাহবানং শ্রর্ণধ শৃণু। যতস্থাং অধ্বরে অহিংলাত্মকে বাগে হবস্তে 
নাহবয়ন্তি খত্িজঃ অতঃ শ্রুধি ॥ হ্বয়তেব্বহুলং ছন্দলীতি লংপ্রমারণম্॥ ১৩ ॥ 

ইতি প্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে এক্াদশো বর্গঃ॥ ১১ ॥ 



ত্রিতত্বারিংশত্যধিক-শততমৎ সৃত্তৎ । 

প্রতব্যসীমিত্যক্্চং চতুর্থং হুক্তং দৈর্ঘতমসং ॥ তথাচান্ক্রাস্তমূ। প্রতব্যসীমষ্টাবাগেয়ং 

তু তন্িটুবস্তমিতি তু তদিত্যুক্তত্বাৎ ইদমাদিসুক্তাষ্টকস্যাগ্রির্দেবতা। অস্ত্যা ক্রিটুপ, শিষ্টা- 

িটুবস্ত পরিভাষয়। জগত্যঃ| প্রাতরন্বাকাশ্থিনশস্ত্রয়োরুক্তো বিনিয়োগঃ। অগ্রিষ্টোমে 

আগ্নিমারুতে শঙ্ত্রে ইদং হুক্তং জাতবেদন্ত নিবিদ্ধানীয়ং। অথ যথেতমিতিখণ্ডে 
স্বত্রিতম্-_প্রতব্যপীং নব্যসীমাপোহিষ্ঠেতি তিশ্র ইতি। দশরাব্রস্ত প্রথমেপ্যহনি 

জাতবেদন্ত নিবিদ্ধানম। আশ্বমেধিকে মধ্যমেহনি চ নিবিদ্ধানং। তথাচাচার্যোইতিদেশ 
একাহান্থ্যপসংশস্ত তেষু নিবিদে দধ্যাদ্দেবমেধাগ্রি মারুত ইতি ॥ (১ম--১৪৩হ)॥ 

তত্র প্রথম।-_ 
ূ | ূ | | 

প্রতব্যণীং নব্যপীং ধীতিমগ্নয়ে বাচো মতিং সহলঃ সুনবে ভরে। 

| | ূ 
অপাংনপাদৃযে। বন্থতিঃ সহগ্রিয়ো হোত! পৃথিব্যাং ম্ালীদদৃতিয়ঃ ॥ ১। 
গার ধারাটি টি 

--০ অথ পদপাঠ *-_ 
|. | | | | 

প্র। তব্যসীম্। নব্যসীম্। ধীতিমৃ। অগ্রয়ে। বাচঃ। মতিম্। সহসঃ। স্থনবে। ভরে। 

ূ | | 
অপাম। নপাৎ্। যঃ। বন্ুহভিঃ। সহ। প্রিয়ঃ | হোতা। 

| | 
পৃথিব্যাম। নি। অলীদৎ। খত্বিয়ঃ ॥ ১॥ 

অহং অগ্রয়ে গ্রতন্যসীং অতিশয়েন বর্দাযরিত্রীং॥ তবতিবৃদ্ধার্থঃ। লেত্রো ধাতুঃ অন্মাতৃদনত 
' ছন্দসীতীয়স্থন। তুরিষ্টেমেয়ঃ স্থিতি তূলোপঃ। ছান্দস ঈকারলোপঃ ॥ নব্যপীং নবতরাং 

অপূর্ববাং ধীতিং যাগলক্ষণাং উক্তগুণকং কর্ম প্রভরে প্রকর্ষেণ করোমি । তথোন্জ- 
লক্ষপাং বাচোমতিং স্ততিরূপং কর্ম ভরে। কীদৃশায়াগ্য়ে ? লহসো! বলশ্ত সুনবে পুন্রায়। 
কিক যোহগ্লিরপাংনপাৎ তালাং নপ্তা অভ্ত্য ওষধয়ঃ ওষধীভ্যোখগ্িরিত্যপ্েপতত্বং | অধ 
অপাং ন পাতয়িত! বৈছ্যাতাগ্রিরূপেণ প্রবর্ষকত্বাদিতি ভাবঃ। তথ! প্রিয়ে যল্পমানগ্ঠ শ্লীণমিতা 
প্রিয়তমে। বা তন্য হোতা হোমনিষ্পাদকঃ লোহগ্রিঃ খন্িয়ঃ প্রাপ্তকালঃ প্রাপ্তপ্রদানসমা। 

লন্ পৃথিব্যাং বেদিলক্ষণায়াং বন্থতিঃ নিবালযোগ্যে্গবাদিধনৈঃ লহ লহিতে! শ্যদী?ং 
নিতরাং লীদতি ॥ (১ম--১৪৩ন--১খ) ॥ 

চি ক এ 

চি 



২ অষ্টুক, ২ অধ্যায়, ১২ বর্গ।] ব্রিচত্য।রিংশতাযধিক-পততমং সুক্জং | ১৭৭ 

অথ দ্বিতীয়া-_ 
| | | পজায়মানঃ পরমে ব্যোষন্যাবিরগ্রিরভব্ম্ম(তরিশ্বনে | 

| ূ | ূ | 
অস্য জ্রত্ব। সমিধানস্য মজ্ন। প্র দ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ ॥ ২ ॥ 

-_-* অথ পদ্দপাঠঃ *-_- 
| | | লঃ। জায়মানঃ। পরমে। বিইওমনি। আনিঃ। আগ্িঃ। আভবৎ | মাতরিশ্বনে । 

সস আচ পা পরা 

| [ ৃ | আন্য। ক্রত্বা। সম্ইইধানস্ত। মজানা। প্র। গ্যাবা। 

1 
শোচিঃ। পুগিবী ইতি। অবোচযৎ ॥ ২ ॥ 

স পূর্ববোক্তোহগ্রিঃ জায়মানঃ অরণীভ্যামুংপদ্যমানঃ কাষ্টেযু বা প্রাছুভ্ তিঃ সন্ তদানীমেব 
গরমে উৎকুষ্টে ব্যোমনি বিবিধরক্ষণনতি বেদিদেশে মাতরিশ্বনে অন্তরিক্ষসধারিণে বায়ৰে 
গ্রথমমাবিরভবত প্রত্যক্ষোহভূৎ। ত্বমগ্নে প্রগমো মাতবিশ্বন আবিওবেত্যাদি শ্রতান্তর- 
গ্রদিদ্ধেঃ (খণ সং ১২৩২) বাযুসংযোগাৎ প্রজ্বলিত ইত্যর্ঘ। অথবা মাতরি ফলত 
নির্মাতরি যজ্জে শ্বসিতি চেষ্টত ইতি মাতরিশ্বা যজমানঃ তদর্থ | কিঞ্চ সমিধানস্ত ইন্ধনৈঃ 
সম্যগবদ্ধমানত্যাস্যাগ্নেঃ মজুনা বলনামৈতৎ বলবতা ক্রুত্বা ক্রুতুনা কর্ম্মণা জালনাদ্বব্যাপারেণ 
শোচিঃ গ্যাবাপৃথিবী গ্যা্ পৃথিবী প্রারোচয়ৎ প্রকর্ষেণাদীপয়ৎ। মদ্যে শোচিঃ শব্দ 
শ্থান্দসসঃ মজ্যনা ক্রত্বা লমিধানস্তেতি বা যোজ্যং। গ্রবলেন লমিদ্ধনাদিব্যাগারেণ 
লমিদ্ধামানস্তেতযর্থঃ ॥ ( ১ম--১৪৩ম্_-২খ) | 

অথ তৃতীয়।__ 
| | | | মস্ত তা অজরা শস্য ভানবঃ সুসংদৃশঃ স্বপ্রতীকন্ত স্থছ্যুতঃ | 

| ] ূ ভাত্বক্ষসে অত্যক৭ সিন্ধবোগ্নরে রেজন্তে অনসন্তে। অজরাং ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *_- 
| | | | ] অশ্ত। জেষাং। অজরাঃ। অন্ত। ভানবঃ। সুইলন্নশও। সুহ্প্রতীকম্ত। সুহছ্যুতঃ। 

| | . | | | ভাহত্বক্ষল;। অতি। অক্ত,ঃ| ন। সিদ্ধবঃ | অগ্নেঃ। রেজস্তে। অসসম্তঃ | অজরাঃ ॥ ৩॥ 
জা জা পি 

এ 

খথেদ--২য় অষ্টক--১৪৩-৪৪স-.২৩ 



| ৩৮ খধাখদ-সংহিত| | [ ১ গুমল। ২১ অনগুবাক, ১৪৩ সুজ! 

ন্ত ভূয়মানন্যাগ্নেঃ ত্েযাঃ দীপতয়ঃ অজরাঃ জরারহিতাঃ অজীর্ণাঃ অবিরতা ইত্যর্থঃ ॥ 

লঞ্জো জরমরেত্যাদিনোত্তরপদাহ্যুদাজত্বং॥ তথা সুগ্রতীকন্ত শোভনমুখন্তামের্ডানবো 

রয়: দীপ্ডেরক্তত্বাদত্র বিস্ফুলিঙ্গা অবগস্তব্যাঃ। তে চ সুসংদৃশঃ সুষ্ঠু লম্যক্ ভর্টারঃ লর্বতে। 

ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ। সুদ্যতঃ সুষ্ঠু সর্ববতো গ্োতমানাঃ তথা অস্তাগ্নেঃ ভাত্বক্ষলঃ | ত্বক্ষ ইতি 

বলমাম। ত্বক্ষঃ শর্দ ইতি বলনামন্তু পাঠাৎ॥ ভালমানবলাঃ॥ অজরিতি রাক্রিনামৈতৎ। 

অক্ত,ঃ উর্রযেতি তন্নামসক্ত্বাৎ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা ॥ অক্ত,ং জগদঞ্জকং নৈশং তমঃ অতি 

অতিক্রম্য সিঙ্ধবঃ শ্যন্দমানাঃ সর্বত্র ব্যাপ,বস্তঃ' অলসন্তঃ স্বব্যাপারেঘস্বপত্তঃ অবিরতাঃ 

অতএবাজরাঃ রশ্বয়ঃ ন রেজস্তে ন কম্পত্তে দাহপাকাদিযু ন চলস্তি ন চালাস্তে বাস্ৈঃ। যত্থা 

ন শব্দো দৃষ্টাত্তবচনঃ | ভাত্বক্ষসঃ তা এব ত্বক্ষো বলং যন্ত তাদৃশস্তাদিত্যস্ত সিশ্ধবে! ন রশায় 

ইব তে যথা স্যন্দনশীলাঃ ব্যাপ্তিমস্তঃ অক্ত,রিতি অঞ্জকত্তমঃ অতিক্রম যথা অসপত্তো রেজন্তে 

তত্বদভাত্বক্ষসোহস্থাগ্নেরক্তলক্ষণাদীপ্ুয়েইপি সর্বত্র বে্জস্তে কম্পন্তে ব্যামুবস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 
১ 

অথ চতুর্থী 
| ] | | | | 

যমেরিরে ভূগবো শিশ্ববেদলং নাত পৃথিব্য। ভূবনম্ত মজমনা। 

| | | 

অগ্নিং তং গীর্ভিহিনুহি স্ব আদমে য একোবস্বে। বরুণে। ন রাজতি ॥8। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
যম্। আইঈরিরে। ভৃগবঃ। বিশ্বহবেদসমূ। নাতা। পৃথিব্যাঃ | তুবন্ত। মজখুনা, 

| 
অগ্নিম | তম্। গীঃহভিঃ | হিনুতি। স্বে। আ। দমে। যঃ। 

দ্য রা বরুণ; । ন। নাতি ॥৪ ॥ 

বিশ্ববেদসং সর্ববধনং ॥ বেদ ইতি ধননাম। বেদঃ বরিব ইতি তয়ামসু পাঠাৎ ॥ তাদৃশং 

' যমগ়িং ভূগবঃ ভৃগুগোত্রোৎপন্নাঃ পাপন্ত তর্জকাঃ পৃথিব্যা বেগ্যাঃ একদেশে কৃত্নশব্ঃ। যথা 

এতাবতী বৈ পৃথিবীত্যাদি শ্রুতেঃ বেগ্যাঃ পৃথিবীত্বং তত্া নাতা নাভৌ উত্তরবেদ্যাং ভুবন 

ভূতজাতস্ত মজানা বলেন নিমিত্তেন আ আভিমুখ্যেন ঈরিরে ঈরিতবস্তঃ ইাতিতাত. 

তমগ্লিং স্বে স্বকীয়ে দমে গৃহে উত্তরবেগ্যাং গীর্ভিঃ স্ততিভিঃ আহিন্ুহি প্রাপ্পহি | হি গ; 

বৃদ্ধ চ। উতশ্চ প্রত্যয়াচ্ছন্দ্ি বাবনমিতি হেলুগভাবঃ॥ যোহগ্নিঃ একঃ মুখ্যঃ দূ 

এক এব বা বস্বো বনুনঃ গরবাদিধনগ্ত রাজতি ঈঙ্গরো ভবতি প্রদ্দাতুমিতি শেখ: 

রাজ'তীত্যে্বর্য্যকর্মা । ক্ষিয়তি রাজতীতি তন্নামন্ পাঠাৎ॥ তত্র ৃষটাস্তঃ_বরুণো ? 

বারক আদিত্য ইব ল যথা সর্ববস্্ ঈষ্টে তথ্বং ॥ (১ম ১৪৩৪7 ৪৭ )| 



২ অ্টক। ২ অধ্যায়, ১২ বর্গ। | ব্রিচত(রিংশত্যধিক-শতিতমং সুক্তং।, ১৭৯, 

অথ পঞ্চমী-_ 
ূ | | ] 

ন যে বরায় মরুতামিবন্বনঃ সেনেব ত্য! দিব্য যথাশনিঃ। 

| | 
| ৃ অগ্নিরজন্তৈস্তিগিতৈরত্তি ভর্ব্বতি যেধে। ন শন্্ন্ত্ন বনান্যুগ্তুতে ॥ ৫ ॥ 

--* অথ পদূপাঠঃ *-- 

| | | | | 
ন যঃ। বরায়। মরুতাম্হইব। ম্বনঃ। সেনাহইব। স্বষ্টা। দিব্যা। যথা । গাশনিঃ-, 

| | ও 
অগ্নিঃ। জন্তৈঃ। তিগিটিতঃ। আত্তি। ভর্বতি | যোধঃ| ন। শঙজন্। 

| 
স;ঃ। বনা। নি. খগ্রাতি॥৫ ॥' 

সপ জপ |: পক 

যোহগ্রির্বরায় বরণায় নিগ্রহায় শক্ত! ন ভবতি । তত্র দৃষ্টাস্তমুচ্যতে-_-মরুতাং স্ব ইব" 
লযথ গ্রাহাত্ত্বৎ। তথা স্ষ্টা বৈরিক্ষযার্থং প্রবলেনাতিস্থক্টা সেনের লা যথান্যৈরনিরোধ্য। 
তদ্বৎ। তথা দিব্যা দিবিতবা অশনির্ধথা পততোব ন নিবার্ধ্যতে তদ্বৎ। ঈ্ৃকৃলামর্থ্য- 
মস্তভীতি দর্শয়তি | অয়মগ্রিস্তিগিতৈর্নিশিতৈঃ তীক্ষীভূতৈঃ ॥ অক্তাবিকারশ্ছান্দসঃ ॥ জস্তৈই" 
দক্তৈঃ দত্তস্থানীয়াভির্জধালাভিঃ অত্তি অন্মদৃবিরোধিনো ভক্ষষতি। তথাভর্বতি হিনস্তি। ভর্বব' 
হিংসায়াং। যাস্কত্বহ--ভর্বতিরত্তিকর্ম্েতি (নি* ৯২৩ )। যগ্যাপি অভ্তিভর্ব্বত্যো রদনমেবার্ঘঃ 
তথাপি তদবাস্তরভেদোইবগস্তব্যঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ_যোধো ন মংপ্রহর্তা শর ইব। ল যথা, 
শত্রীন ভর্ববতি ভক্ষয়তি তদ্বৎ। কিঞ্চ সোহগ্রিঃ বমা বমানি বৃক্ষাদিসমূহান্ নাতে 
নিতরাং প্রদাধয়তি দহতীত্যর্থঃ। খঞ্জতিঃ গ্রসাধনকর্থেতি যাক্কঃ.( নি* ৬২১) ॥ ৫ ॥ 

/ ৬ ৈ 
প 

অথ যষ্ঠী-_ 
/ 

] | . | | |. কুবিস্নে। অগ্নিরূচথন্ত বীরসঘন্ুবিদ্বন্রভিঃ কামমাবরৎ।' , 

| | | চোদ: কুবিতৃতুজ্যাৎ সাতয়ে ধিয়ঃ শুচিপ্রতীকং তময়। খিয়া গৃণে ॥ ৬ | 

--* অথ পদপাঠঃ ০. 
১1 | | | ূ | কুবিৎ। নঃ। অগ্নিঃ। উচথন্তু। বীঃ। অপৎ। বন্ুঃ | কুবিৎ। বন্মুংভিঃ। কামম্। আইবরথ।' 

| | | 
চোদঃ। কুবিৎ। তুতুজ্যাৎ। লাতয়ে। ধিয়ঃ। গুচিপ্রতীকম্। তম্.। অয1। ধিয়া। গৃণে ॥ ৬1 



১৮৩ ধণ্েদ-চংভিত। |* [১ মণ্ডল, ২১ জনুবাক, ১৪৩ নুততঃ | 
র্ 

| অয়মগ্সির্নোইস্মাকং উচথস্ঠ উক্থস্ত স্তোগ্রস্ত কুবিৎ বহুবারং বীঃ কাময়িতা অসৎ ভবতু ॥ 

অন্তেলে টযাডাগমঃ ॥  যদ্ধা উচথস্ত এতন্নলামকম্ত মহর্ষেঃ গোব্রপ্রভবস্ত ন ইতি লব্ধঃ। 

তথা বক্বাসায়তা সর্ষেষাং বসুস্থানীযো বা বস্ৃতিবাসয়িতৃতিঃ ধনৈঃ কামং অত্যর্থং 

অভিমতং বা কুনিৎ অভিপ্রভূতং আবরৎ আরণোতু। অভিমত প্রদ্দানেন কামং নিবর্তয়- 

তিতার্থঃ ॥ বুণোতেলে ট্যডাগমঃ | ছান্দসো বিকরণন্য লুক ॥ অয়মগ্রিঃ ঢোদঃ অন্মাকং 

কর্ধন্ব প্রেবকঃ সন পিয়ঃ কর্্মাণি সাতয়ে লাভায় 'কুবিৎ সন তুতুজ্যাৎ ত্বরয়তু প্রেরয়- 

তিত্যর্থঃ ॥ তুঙ্গিঃ প্রেবণার্থঃ ছান্দসঃ শপঃ খঃ॥ শুচিপ্রতীকং শোতনাবয়বং শোভনজ্বালং 

তমগ্রিং অধাধিয়া অনয়া ম্বতিরূপয়া প্রজ্ঞা শণে উচ্চারয়।মি স্তৌমীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 
গু ডু 

ক 

অথ সঞুমী_- 

ূ | ূ | | 
ঘৃতপ্রতীকং ব খতস্য ধূর্ধদমগ্রিং মিত্রং ন সমিধান খগ্তীতে। 

ূ 1... 14 | 
ইন্ানো আক্রে। ব্দিথেষু দীঘ্ধিচ্ছক্রবর্ণমুদছ্ধুনে। যংসতে ধিয়মূ॥ ৭। 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *__ 

] | 1 
ঘুতইপ্রতীম। বঃ। খতন্। ধঃহসদম্। অগ্রিম । মিত্রমূ। ন। সম্ইইধানঃ| খঙীতে। 

্। জি 

1 | | | 
ইন্ধানঃ। অরু। বিদখেষু। দীগ্ভং। শুক্রহবর্ণাম। উৎ। 

| 
উম্ তি নঃ। যংসতে। ধিষম ॥ ৭ ॥ 

ঘৃতগ্রভীকং ঘুতোপক্রমং প্রযাজাদিঘাল্যৈহয়মানত্বাৎ। যদ্বা প্রতীকমঙ্গং দীপ্তজার- 

মিত্যর্থ;। কিন্তৃীতং ? বো যুদ্মৎসন্বন্ধিনঃ খতস্য ঘজ্ঞস্ত ধূর্যরং ধুবি নির্ববহণে লীদস্তং যঞ্জ- 
নির্বাহকং অগ্নিং মিতরং ন মিত্রমিব লমিধানঃ ইতসৈর্ণপ্যমানঃ যজমানঃ খঞ্জতে প্রসাধয়তি। 

খগ্ডতিঃ প্রসাধনকর্মা। কিঞ্চ ইন্ধানঃ লম্যকৃদীপ্যমানঃ অক্রঃ জ্বালা পহিদা্দিভিরাক্রান্তঃ . 

অন্যৈরহুক্রান্তো! বা ॥ ক্রমেশ্ছান্দসো ডঃ ॥ বিদথেষু যজ্েু বেদয়তস্থ স্তোত্রেযু নিমিজ্ভূতেধু 
দীগ্ঘৎ। স্বয়ং দীপ্যমানোহম্মদীয়াং খিয়ং প্রজ্ঞাং যাগাদিবিষয়াং শুত্রবর্ণাং নির্মলাং 
জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম বা উদ্যংগতে উদ্যোত ঘত্যেব | যমের্লেটাডাগমঃ লিপ উপ : 

ইবধারণে। ধী(তারতি কর্মানাম | ধীঃ শমীতি তন্নামন্ পাঠাৎ ॥ (১ম--১৪৩০ু - ৭) ॥ 



২ অষ্টক,২ অধ্যায়, ১২ বর্গ। ] ব্রিচত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুজ্জধং | ১৮১ 

অথাষ্টরমী-_ 
| | |... | 

অপ্রযুচ্ছননপ্রযুচ্ছন্তিরগ্নে শিবেভিরঃ পায়ুভিঃ পাহি শঠ্গৈঃ। 
ূ | | 
। _ আদবেতিরদৃপিতেভিরিষ্টেনিমিষদ্তিঃ পরিপাহি নোজাঃ॥ ৮ ॥ 
| _-* অথ পদপাঠঃ *-. 

| | | ন প্রইধুচ্ছন্। অপ্রদুচ্ছৎহতিঃ| আগ্নে। শিবেতিঃ। নঃ। পায়ুহতিঃ | পাহি। শগ্মৈঃ। 

| | | | 
অদবেভিঃ। অনপিতেতিঃ। ইঞ্টে। অনিমিষতহভিঃ। পরি। পাহি। নঃ। জাঃ ॥ ৮॥ 

হে অগ্নে! অপ্রযুচ্ছন অন্মাস্ গ্রমাদ্ন্ যুচ্ছ প্রমাদে অবিচ্ছিন্ন প্রবৃতিঃ লন্ অপ্রযুচ্ছস্তিঃ 
অনবগানরহিতৈঃ শিবেতিঃ মন্ত্রকল্যাণৈঃ শগ্ৈঃ স্ুখকরৈঃ পায়ুতীরক্ষণপ্রকারৈর্নোহম্মান্ 
পাহি রক্ষ। কিঞ্চহে ইঞ্টেসর্ধেবঃ এবধীয অগ্নে! জাঃ জায়মানঃ অস্মাভিদীঁপ্যমানঃ সন্ 
অদব্ধেভিহিংসিতৈঃ অনৃপিতেভিঃ কেনচিদপ্যপরিভূতিঃ দৃবপং॥ দৃপ উতকেশে। 
তৌদাদিকঃ অনিমিষন্তিঃ নিমের ডিতৈঃ অনগ্ললন্থতাটৈঃ ঈদৃশৈল ক্ষণৈর্নোইন্যান্ পরি 
পরিতঃ পাহি পালয়। যদ্ব। উপধূ্পরি জায়স্ত ইতি জাঃ নোজাঃ অন্মৎসন্বন্ধিনীঃ 
পুঅপৌজাদিরূপাঃ গ্রজাঃ পরিপাহি পরিতো রক্ষ। ন কেবলমম্মান কিন্তু অন্মৎপুত্র 
পৌত্রাদীনপি রক্ষ॥  ( ১ম--১৪৩স্থ_-৮খ ) | 

ইতি দ্বিতীয়ত তীয় বাদশো বর্গঃ ॥ ১২ ॥ 

ভুশ্স্ারিশত্যধিক. শ্শততমৎ সূত্তুৎ | 
০৫9 ০ 88০ 

এতি প্রহ্থোভেতি সপ্তর্চং পঞ্চম হুক্তং দৈর্থতমসং জাগতং । পূর্বত্রাগ্নেয়ং তু 
তদতুক্তত্বাৎ » ইদমপ্যা প্রেয়ং। তথা চান্ুক্রমণিক-এতি প্র সপ্তাগতমিতি। প্রাতরন্থ- 
বাকা্খিনশ্্রয়োর্ষিনিয়োগ উক্ত; | চির ৪7 ॥ 

ভঞ্ প্রথম।-- 
| | ০: | | এতি প্রহোতা ব্রতমস্ত মায়য়োধ্ং দধানঃ শুচিপেশলং ধিমমৃ। 

| / | | আভক্রচঃ ক্রমতে দৃক্ষিণৰৃতো য| অস্ত ধাম প্রথম হনিংসতে ॥ ১ ॥ 



১৯৮২ ধাখেপ-সংহিতা । [১ মণ্ডল; ২১ অন্ুবান্ত। ১৪3 সক 

--* অথ পদপাঠঃ *-- * 

| | | | | 

এতি। প্র। হোতা । ব্রতম্্। অন্ত । মায়য়া। উধবা ম্। দধানঃ। শুচিহপেশলম্। ধিয়মূ। 

| ৃ ূ 

অভি। ক্রচঃ। ক্রমতে | দক্ষিণাহআবুতঃ | যাঃ। অন্ত। ধাম। 
খা ভাজ এ শা পা এ ০০ 

প্রথমম। হ। নিংপতে ॥১॥ 

গার 

অয়ং হোতা হোমনিষ্পাদকোহ্ধবর্মবস্তাগ্রেত্র তং হবিঃপ্রদানাদিরূপং কর্ণ কর্ডুং মায়া 

কর্তব্যবিশেষ প্রজ্ঞয়া যুক্তঃ সন্ রতি প্রকর্ষেণ গচ্ছতি হোতৃং ॥ মায়েতি প্রজ্ঞানাম। 

মায়াবযুনযিতি তন্নামস্থ পাঠাৎ ॥ কীরবশোহয়ং ? উধবাং উপর্ধ্যারূঢাং শুচিপেশসং শোভন: 

বূপোপেতাং । পেশ ইতি রূপনাম | ধিয়ং প্রজ্ঞাং দধানঃ ধারয়মাণঃ। আচতুর্থাৎকর্মগোভি 

লমীক্ষ্যেতেদধ করিয্যৃতীত্যুক্তত্বাৎ । আগত্য চ দক্ষিণাবৃতঃ প্রাদক্ষিণ্যেন বর্তমানাঃ ক্র 

জুছ্বাদীঃ ক্রমতে গৃহাতি। কীঘৃশ্তঃ ক্রচঃ ? যাঃ প্রথমং পাত্রাসাদনকালে অন্যাপ্নেধণম স্থান! 

নিংলতে নিংপচুং বনে ইতি ধাতুঃ চুম্বস্তি তস্ত ইত্যর্থঃ| গ্রথমমনুষ্ঠেম ক্রম বুদ্ধ প্রেহি 

পশ্চাৎ শ্রুচঃ ক্রমত ইত্যর্থঃ | হশবঃ প্রপিদ্ধী। যদ্বা হোতা দেবানামাহবাতা যম 

অন্ত যজমানস্ত ব্রতং কর্ম জ্যোতিষ্টোমাদি প্রজাবিশেষেণ যুক্তঃ লন এতি যজ্ঞদেশ, 

প্রত্যাগচ্ছতি। কীরৃশোহয়ং? উধ্বাঁং উধবর্তি শুচিপেশসং শোভনরূপোপেতাং ধি 

জ্বালাচলনাদ্রিরপং কর্ম দধানো ধারয়মাণঃ আগত্য চ দক্ষিণারৃতঃ উক্তলক্ষণাঃ রঃ 

স্বৃতপূর্ণাঃ জুত্পতৃদাদি কাঃ অভিক্রমতে আক্রমতে ঘ্বৃতং ্বীকতুং জলাঃ গ্র্পস্তীতার্থঃ। 

ষাঃ ক্র5ঃ প্রথমং পূর্ববং হবিরাসাদনকালে অন্যাগ্নেধামং গ্থানং বেদিলক্ষণং নিংলতে চুষি 

প্রাণ্তাঃ। হশবঃ প্রসিদ্ধ ॥ শিসি চুম্বনে । অনাদিত্বাচ্ছপো লুকৃ। ইদিত্বা়,ম্॥ ১। 
৪ 

অথ: দ্বিতীয়া । 
| | | | | 

অভীমবতস্তা দোহনা, অনুষত যোনৌ দ্েবস্ত সদানে পরীৰতাঃ। 

| | | | | 
অপামুপন্থে বিভূতো৷ যদাবদদধন্বণ। সধয়দ্যাভিরীয়াতে+॥ ২ । 

-_-* অথ পদপাঠঃ *_- 

| | | | | | 

অভি। ঈমৃ। খতন্ত। দৌহনাঃ। অনুধত। যোনৌ। দেবস্ত। লদনে। পরিইবতা 

| | | 
অপাম্। উপহস্থে।: বিহভ্তঃ| য্। আ। অবদৎ। অধ। ম্বধাঃ। 

| 
অধয়ং। ষাভিঃ। ঈয়তে ॥২॥, 
আজ পা আছ 



২ অক, ২ অধ্যায়, ১৩ বর্গ।] চতৃশ্চত্বারিংখতায ধিক-শততমং সুক্তং ৷ ১৮৩ 

খতন্তোদকত্ত দোহনাঃ ধারা যোনৌ উৎপতিস্থানে দেবন্তা সদনে গ্ভোতমানস্যা দিত্যন্ত 

স্থানে পরীবৃতাঃ তদ্রশ্মিতিঃ পরিতো ব্যাণ্ডাঃ লতাঃ ইঈমেনমগ্নিং অভ্যমূষত' অভিনবা 

ভবস্তি আভবস্ত্েব তৃয়ন্তে বা। কদেত্যত আহ-_যৎ যদ অপামুপন্থে উদ্নকানামুখ- 
লঙ্গে অস্তঃ বিভূতঃ বিশেষেণ তাভিধাধ্যমাণঃ লন আবলৎ আক্রম্য নিবদতি অয়মনরিঃ 

তদানীমিত্যর্থ)। অধ অধুনা ম্বধাঃ অমুতোপমাঃ অপঃ অধয়ৎ পিবতি লর্ষেো লোকঃ 

তা বিশেযযস্তে যাতিঃ লহ ঈয়তে অয়মগ্িঃ সংগচ্ছতে বা ভুমিং তা অধয়খ। বিছ্যাদাত্বন| 
উদকানি জগৎ পায়য়ত ইত্যগ্নেঃ গতি; ॥ (১ম-১৪৪স্ ২) 

অথ তৃতীয় । 

| | | | | 
যুযুষতঃ সবয়ল! তদিদ্পুঃ সমানমর্থং বিতরিত্রতা মিথ। 

| | 
আদীং ভগে। ন হব্যঃ লমস্মবাবোহল,ন রশ্মীনৎসময়ংস্ত সারধিঃ॥ ৩ 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-- 
| | | | | যুয্যতঃ | লইবয়সা। তৎ। ইৎ।| বপুই। সমানম্। অর্থম। বিহতরিব্রতা। মিখ;ঃ। 

| | . | আৎ। ঈম্। তগঃ। ন। হব্যঃ| সম্। অন্মং। আ|। বোহল,ঃ। ন। 

| 
রশ্ীন। লম্। অন্বংস্ত। দারথিঃ ॥ ৩॥ 

সবয়প! লমানবয়স্কৌ বয়ঃশব্েন সামর্থ্যং লক্ষ্যতে | লমানপামর্ঘ্যেণ তদদিং তদানীমেব 
বা প্রববদ্ধো তবতি তদানীম়েব সমানমর্থং লমানপ্রয়োজননিষ্পত্তিং যিথঃ প্রতোকং 
বিতারিক্রতা, ভূশং তরস্তৌ হোব্রধবর্ধ্য বপুঃ অগ্নেঃ শরীরং যুযুষতঃ স্বস্বব্যাপারেণ মিশ্রয়িতু- 
মচ্ছতঃ প্রৈষানস্তরং যাজ্যাদি পাঠো হোতুব্ব্যাপারঃ। বধট্কারানস্তরং হোমোধবর্ষে৷ারিতি 
বিভাগঃ | অত্রেদমহুসন্ধেয়ং_লবয়সা লমানবয়স্কৌ মিথঃ প্রত্যেকং লমানং প্রয়োজনং সুখ- 
ধাপ্তিং বিতরিব্রতা বিশেষেণ তরিতুমিচ্ছস্তো ॥ তরতেরঙ্লুগস্তাচ্ছতরি দাধর্ত্যাদৌ নিপাত্যতে। 
দ্বচনস্তাকারঃ। জায়াপতী তত্বপুঃ তদেব পরম্পরং শরীরং যুযুতঃ মিশ্রয়িতুম্চ্চিতঃ পরস্পর- 
বালিঙতঃ তত্বদগ্রিং লাকং হোত্রধর্া যুখুষতঃ আদীং অনস্তরমেব হব্যঃ আহবনীয়োহগ্রিঃ 
নারধিঃ লরণশীলঃ লারধিবদ্যজ্ঞাত্মকন্ত রথস্ত নির্ববাহকো বা লন্ অন্বৎ অন্মাকং লব্বন্ধিনে! 
শীন্ রশ্িবদায়তাঘৃতধারাঃ আ| লর্ববতঃ লময়ংস্ত লম্যক্ স্বীকরোতি। তত্র ৃষ্াত্তদয়- 
ঠাতে--ভগো ন লর্ববঃ লেবনীয় আদিত্য ইব। ল যথা লর্বতঃ পুজামাদত্তে তথবৎ লারবিঃ 
থন্ত বস্তা বোড়,ববাহকস্তাশ্বাদেঃ রশ্মীক প্রগ্রহানিৰ তান্ যথা শ্বীকরোতি তত্বদয়মগ্রিরপি 
বীংধি লময়ংস্ত ॥ ( ১ম -:১৪৪স_-৩খ)। | 

কী 
টা রী 



১৮৫ ধাথেদ-সংহিতা। [১ মগল। ২১ অনুবাক্ষ) ১৪৪ সুত্র । 

অথ চতুর্থী__ 

| | ৃ [0 
যমীং ্। মবয়স| সপর্যতঃ সমানে যোন। মিথুন! সমোকল।। 

| | | | 
দিবাননক্তং পলিতে। যুবাজনি পুরূচরমনজরোম। নুষাযুগ। ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-_ 

| | | | 
 যযৃ। ঈমৃ। ছ্বা। সইবয়স!। লপধ্যতঃ। মানে । যোনা। মিথুনা। সমৃহওকলসা। 

] | | | ] | 
দিবা। ন। নক্তমূ। পলিতঃ। যুবা। অজনি। পুরু। চরন্। অজরঃ। মানুষ! । যুগা ॥ ৪॥ 

যং ঈং এনমগ্িং ছৌ সবয়সা সমানবয়স্থৌ সমানসামর্থ্যৌ বা সমানে যোনা যোনৌ 

ফলস্তোৎপত্তিস্থানে ঘজ্জে বর্তমানৌ মিথুন দম্পতী ইব এককার্ষ্যোদৃযুক্তৌ লমোকলা সমান- 
নিবাসৌ দেবযজনস্থানৌ ঈদৃশৌ হোত্রধবর্ূ লপর্ধাতঃ পুজয়তঃ স্বত্যা হবিঃপ্রদানেন উ 
গ্রীণয়তঃ। কদেত্যাহ--দিবা ন অহনীব নক্তং রাব্রাবপি সর্ববদেতার্থঃ। এবং পুজ্যমানোহগ্রি; 

পলিতঃ পূর্ববমন্ধারাবস্থায়াং জীর্ণোহপি সমিন্ধনানস্তরং যুবা তরুণঃ তেজলা সর্ধস্থ মিশ্রয়িতা বা 
অজনি জায়তে। এবং জাতোহয়ংমানুষ! যুগা মনোঃসন্বন্ধীনি যুগানি জায়াপতিরূপাণি খোব্র- 

ধবধুরূপাণি বোদ্দিশ্য পুরূচরন্ বহ্বাজ্যদিকং ভতক্ষয়ন্ অজর? অজীর্ণঃ জরারহিতো বর্ভতে ॥ ৪॥ 
একি 

অথ পঞ্চমী-_ 
| . | | | 

তমীং হিন্বস্তি ধীতয়ে! দশব্রিশে! দেবং মর্ডান উতয়ে হুবামহে। 

রী | | | | 
ধনোরধি প্রবত আস খত্যভিব্রজন্ভির্বযুন। নবধিত ॥ ৫॥ 

_* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ] | | | 
তম্। ঈম্। হিম্বন্তি। ধীতয়ঃ। দশ। ব্রিশঃ। দেবম্। মর্ভীঃ। উতয়ে। হবামছে। 

০০৮ আজ ৩০ কাচ প্র ওল ক 

| |, | | 
ধনোঃ। অধি। প্রহবতঃ। আ। সঃ। ধথতি। অভিব্রজংহভিঃ। 

| | দারা 
বয়ুনা। নবা। অধিত॥৫॥ 

দেবং গ্োতমানং তমীমেনমগ্রিং দশধীতয়ঃ দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ঃ ব্রিশঃ বিশঃ পরস্পর 

বিশিষ্ট: হিমস্ত গ্রীণ়ন্তি মথনকালে তথ মর্ভাদো মনুম্যা। বয়ং যজমানাঃ উতয়ে রক্ষণা! 



স্ চা 

॥ 

। ২ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১৩ বর্গ ।] চতুশ্তত্ববিংশত্যধিক-শততমং সুজ্ঞং। ১৮৫ 

ছবামহে আহ্বয়ামঃ | কোহস্ত বিশেষ ইতি উচ্যতে | অয়মগ্িঃ ধনোধুষঃ সকাশাৎ প্রবতঃ 

আ গ্রকর্ষেণ গচ্ছতো! বাণানিন তান্ যথা শত্রোরুপরি মুঞ্ভ্তি। আ ইতুযুপমার্থে। তদ্বৎ 

গোহগ্সিঃ ধনুঃস্থানীয়ান্নিজশরীরলকাশাৎ গ্রবতঃ গ্রক ইনেগবতো রশ্মীন্ ধণথতি গময়তি ॥ 

রিবি9গত্যর্থঃ | অত্রান্তর্ভবিতণ্যর্থোইয়ং। ইদরিত্বামম্। ছান্দসং রেফস্য সংগপ্রলারণং । অধি- 

শকোইনর্ঘকো ধাত্বর্থমামাদ্রান্তবাদী ॥ কিঞ্চ এবং গ্রবৃদ্ধোহগ্নিঃ অভিব্রজস্তিরনুষ্ঠানার্থং অভিতঃ 

সঞ্চরততিঃ জ্ঞেয়মর্থমভিগচ্ছপ্তিব1 তদর্থং নবা নবানি বধুনা বযুনানি প্রজ্ঞানানি অন্ুষ্ঠান- 

বিষয়াণি অধিত ধারয়তি জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ | যত্বা অপিত্রজতিঃ আভিমুখ্যেন গচ্ছত্তিঃ হোত্রা- 

দিভিঃ ক্রিয়মাণানি নবা নবানি বমুনানি প্রজ্ঞাবিশিষ্টানি স্তোত্রাদীনি অধিত ধত্তে ॥ ধাঞ- 
শ্ছান্দসে জুঙি গ্থাধ্বোরিচ্চেতীত্বং ৷ উত্তরস্য দিচঃ কিত্বং। হৃস্বাদঙ্গাদিতি.সলোপঃ ॥ ৫ ॥ 

7 ঞ ক 
ধঃ 

ৃ অথ যষ্টী-_ 
| | | | | 

ত্বং হাগ্নে দিব্যস্ত রাজসি ত্বং পার্থিবস্ত পশুপাইব . আনা। 

| | | | | রি 
এনীত এতে ব্হতী অভিশ্রিয়। হিরণ্যয়ী বকরী বর্ভিরাশাতে ॥ ৬ ॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | | পারা 
ত্মূ। হি। অগ্রে। দিব্যস্ত। রাজলি। ত্বযৃ। পার্থিবস্য। পশুপাঃহইব। অ্বনা। 

] | | | | 
এনী ইতি। তে। এতে ইতি। বৃহতী ইতি । অভিইশ্রিয়া। হিরণ্যয়ী ইতি। 

শপ আর এ 

| | রা 
ব্করী ইতি । বর্িঃ। আশাতে ইতি ॥ ৬॥ 

কপার এ আর 

হে অগে! ত্বং দিবান্ত দিবিভবস্য দেবাদেবি দছাদাত্মন! বৃষ্্যাদেব 1 রাজসি ঈশিষে। খশধরযয- 
মামৈতৎ। তথা পার্থিবন্ত পৃথিবীসম্বন্ধিনঃ মন্ুষ্যাদেঃ রাজপি ঈশ্ববো তবপসি | . কিমস্ঠতন্ত্- 

তেন নেত্যাহ_ত্বনা আত্মনৈধ স্বসামর্থোনৈব | তত্র দৃষ্টান্তং_পণ্ুপা ইব পশুপালকো যথা. 
্লামর্থেনৈব পশৃনাং নিরোধনির্গমনাদিব্যাপারেযু সমর্থো ভবতি তদ্বৎ। এতত্টান্তেন 
অত্যন্তস্বাতত্র্যমুক্রং ভবতি। কিঞ্চ যম্মাদেবং তন্মান্তে তব বহির্যজ্ঞং এতে প্রসিদ্ধে এনী 
এতবর্ণে শুভরে গ্ভাবাপৃথিবো আশাতে অশ্নবাতে ব্যাপুতঃ ॥ বর্ণাদনুদাত্তাদিতি উীপ.। 
তকারস্ত নঃ॥ কীৃশ্তৌ তে? বৃহতী মহত্যো অতিবিস্তৃতে অভিশ্রিয়া প্রাপ্তৈশ্বর্য্যে অভিতঃ 
লর্ধতে। বা হিরণ্যয়ী হিতরমণীয়ে কক্করী অতিকুশলং শব্দয়স্ত্যো ॥ বচের্বনিপি 
বনোরচেতিডীব্রেফৌ । ছান্গলং কুত্বং। বকি কৌটিংন্যে ইত্যন্মাং ছানাসো নুমভাবঃ ॥ 

ঈন্ৃপ্তো গ্ভাবাপৃথিব্যো বহিরশ্নবাতে ॥ ( ৯ম--১৪৪স্--৬খ ) 

খথেদ--২য় অঙ্টক--১৪৪-৪৬ন--২৪ 



১৮৬ ধখেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডপ, ২১ অবাক, ১৪৪ পুত্র , 

অথ সপ্তমী-_ 
| | | | | 

অগ্নে জুষন্ব প্রাতহধ্যতদ্চো মন্ত্র স্বধাব খতজাত সুক্রতো। 

| ূ | | হিরা 
যো বিশ্বতঃ প্রত্যউঃপি দর্শতে৷ রথ; লংদৃষ্টো পিতুমাইব ক্ষয়; ॥৭। 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
অগ্নে। জুষস্ব। প্রতি । তর্য। তৎ। বচঃ। মন্ত্র। ম্বধাইবঃ। 

আপ ওলি 

| | 
খতইজাত। স্ুক্রতো ইতি স্রহক্রতো। | 

| | | | | 
যঃ। বিশ্বতঃ। প্রত্যঙ। অসি। দর্শভঃ। রণ্ঃ | সম্হদৃষ্টো | পিতুমান্হইব। ক্ষয়ঃ ॥ ৭॥ 

হে অগ্নে! জুষন্ব সেবস্ব হবিঃ গ্রীৌতো ভব বা গুত্যা কিঞ্চ তৎ তাদৃশং প্রিয়করং বচঃ 
বাগরূপং স্তোত্রং প্রতিহর্ধ্য পুনঃ কাময়ন্ব। হে মন্ত্র মাদনশীল স্তত্য বা! হে হ্বধাবঃ 

হবিলক্ষণাননবন্! হে খতজাত জ্ঞার্থমুৎপন্ন ! হে স্ুক্রতো শোভনকর্মশন্ শোভন প্রজ্ঞ বা! য 

ঈদৃশস্বং বিশ্বতঃ সর্ববন্ত স্থাবব্জঙ্গমহ্থ জগতঃ প্রত্যঙ্ডসি অভিমতঃ অন্থকুলোহসি ন পরাঞ্থুখ 

ইত্যর্থঃ। তথা দর্শতঃ দশনীয়ঃ লর্বৈঃ কিঞ্চ সংঘৃষ্টী সম্যগদর্শনে বগঃ রমনশীল: 

রময়িতা বা ভবলি পর্বস্ত। যদ্ধা তব সংদৃষ্টো সত্যাং সর্ব্বো জনঃ ক্ষয়ো নিবাসবান্ ভবতি। 

তত্র দৃষ্টান্তঃ | পিতুমানিব অতি গ্র্তানস্বামী যথা পরনের স্তব্যো গন্তব্যশ্চ ভবতি তথ্বৎ॥ ৭ | 

ইতি দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ে জয়োদশো বর্গঃ ॥ ১৩॥ 
ধা 

দ্ঁ 

পঞ্চচত্বারিংশত্যধিক-শততমৎ সুক্তিৎং। 
খে ৪ 
৬৩০ 

তং পৃচ্ছতেতি পঞ্চচ্চং পঞ্চমং সুক্তমূ। অত্রান্থৃক্রমণিকা--তং পৃচ্ছত পঞ্চাত্যাত্রিটুবিতি 

দীঘতমা খুযিঃ। পূর্ববত্রাগ্ণেয়ং তু তদিত্যুক্তত্বাৎ ইদমপাগ্নেয়ং | অস্ত্যা ত্রিষ্টপ, শিষ্টান্মিসবস্ত- 
পরিভাষয়া জগত্যঃ। প্রাতরম্ুব।কাশ্বনশস্ত্রয়োরন্য বিনিয়োগ উক্ত: ॥ (১ম--১৪৫নু )। 

তত্র প্রথম।-_ 
| | | | | | 

তং পৃচ্ছত।ন গগামাসবেদন চিকিত্বা। ঈয়তে পান্বীয়তে। 

|. পাচারে | | 
তম্মিনতপত্তি গ্রশ্ষস্তম্মিমিষ্টয়ঃ ম বাজস্য শবসঃ শুগ্মিণস্পতিঃ ॥ ১। 



ও 
শি 

২ অষ্টক, ২ অপ্যায়, ১৪ বর্গ। ] পঞ্চচত্বারিংশতাধিক-শততমং সুক্তং |. ১৮৭ 

--* ভাথ পদপাঠঃ *-- 

সপ এটি | গা ও ৪৪৪ গত 

তম্। পৃচ্ছত। লঃ। জগাম। সঃ । বেদ । লঃ। চিকিত্বান্। ঈঘতে। লঃ। স্থু। ঈঘতে। 

| | | | | | | | 
সন্তি। প্রহশিষঃ | তন্মিন্। ইষ্টয়ঃ | সং। বাজস্ত। শব্সঃ। শুদ্মিণঃ | পতিঃ ॥ ১ ॥ ূ তঙ্িন। 

হে যজমানাঃ! তমগ্নিং পৃচ্ছত যৎ শ্বর্গাদিবিষয়ং প্রষ্টব্যমন্তি তত্ন্তৈব প্রষ্টব্যমস্তি। 

তন্ৈব প্র্টব্যতেতিশয়মাহ। দ জগাম ল সর্বত্র গচ্ছতি অতএব ল বেদস চ ্রষ্টরব্যং 

জানাতি। কিমিতবরলাধারণ্যেন নেত্যাহ। দস চিকিত্বান স এব চেতনাবান্ প বিশেষজ্ঞ 

ইত্যর্থঃ। স্ এব ঈয়তে জ্ঞেয়লকাশং গচ্ছতি | পুনর্গতিরেব বিশেষতে। সঃ গোইগ্নিরেব 

স্থুক্ষিগ্রং ঈয়তে যদ্ যজমানস্ত জ্েয়মন্তি তমর্থং জ্ঞাতুং শীদ্বমেব গচ্ছতীতার্থঃ। যদ্ধা 

জ্ঞানার্থৎ ঈয়তে সেন্যতে তথা শীঘ্বং অন্ুসেব্তে। যন্মাদয়মুক্তরূপঃ ত্যাৎ তমেব 

পৃচ্ছতেত্যর্থঃ। তত্রাপেক্ষিতাঃ কামাঃ সন্তীতাহ | তন্থিন্নগ্নৌ প্রশিষঃ প্রশাসনানি 

নিয়মনপামর্থ্যানি সন্তি অসাগ্যং নিয়ম্যাপি সাধয়িতুং শক্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ তম্মিয়েবাণো' 

ইষ্টয এষ্টন্যা ভোগাঃ সর্বফলসাপক্ায়া গাব সন্তি। কিঞ্চ সেহগরি্বাজন্ত অন্নস্ত শবলো 

বলস্ত চ পতি; পালযিতা দ!তা কিঞ্চ শুষ্মিণো বলনতো রাজাদেরপি পতিঃ স্বামী। যন্মাদয়ং 

মহাঞ্ভাবঃ তন্মাৎ তমেব পুষ্টু1 পুরুমার্থ সাধয়তেতি ॥ (১ম-১৪৫ম্_১খ) | ৃ 
রঙ ঙ 

ক 

অথ দ্বিতীয়া--. 

ূ ূ 2 | 
তমিৎপৃচ্ছন্তি ন পিমে। বিপৃচ্ছতি ম্বেনেব ধীরে! মনন! যদগ্রতীৎ । 

| | | 
ন মৃয্যত প্রথমং নাপবং বাচোপ্য ক্রত্ব। পচতে অপ্রদৃপিত ॥ ২ ॥ 

--ৎ অথ পর্থপাঠঃ *--. 
এ 

তম্। ইৎ। পৃচ্ছত্তি। ন। সিমঃ। বি। পুচ্ছতি। সম্বেনহইব। 

ৃ [ এ 
ধবীরঃ | মনসা । যৎ। অগ্রভীত। 

| | | 
ন। মৃদ্যতে। প্রথমম্। ন। অপরম্। বচঃ। অপ্য। ক্রত্বা। সচতে। অগ্রহনৃপিতঃ ॥ ২ |: 

চি 

পুর্ববমন্ত্রেগ্রিং পৃচ্ছতেতুযক্তং। অত্র তু সোহনুনয়েন রষ্টুব্য ইতাহ্। তর্জিং তমেবাগ়িং 

পৃচ্ছস্ত। ল তু নান্তং পৃচ্ছতি প্রশ্নপময়েপি সিমঃ সর্বজনো ন বিপৃচ্ছতি বিপরীতং ন:,. 
গৃচ্ছতি। পৃষ্টোহপি ধীরে! ধীমানয়ং স্বেনেব মনসা । ইব শব এবার্ধে। টি. 

| টানি 1১০৬ 



১৮৮ খখেদ-মংহিতা | [১ মণ্ডল, ২১ অন্ুবাক, ১৪৫ সুক্ত। 

যর্দ্যৎকার্ধ্যং অগ্রভীৎ ব্দ।মীত্যাদত্তে তদেব প্রতিক্রতে । ন তু প্রশ্নান্কূলং ম্বতস্ত্েখবর 

ইত্যুক্ঞং ভবতি | যথা প্রশ্টী দীরো দীমান্ ম্বেনেব শ্বেন মনলা বাচা বাচ্যং বিচার্্য যদ গরসভীৎ 

যবাক্যং বক্তব্যত্েন স্বীকুর্ধযাৎ তদেনাগ্নিং পৃচ্ছতি ন তু বনুভাষত ইতার্থঃ। পরবাকা- 

সহাহমাহ। অয়মগ্নিঃ গ্রথমং বচঃ স্ববাক্যাৎ্ পূর্ববভাবিবচনং ন মৃষ্ততে ন সহতে। তথা 

পরং বচঃ স্বোঞ্যনস্তরতাবিগ্রতিবচনং ন মুষ্ততে। যন্মাদয়মেনংবিধঃ তন্মাদ প্রদৃপিতঃ 

অগ্রদৃপ্তঃ। যদ্বা তেন শিক্ষিত; অনুদণ্ডঃ সর্ধ্বো লোক: অস্য মহাগুভাবস্তাগ্নেঃ ক্রুত্ব। 

ক্রুতুনা রক্ষণাদিকম্্ণা সহ সচতে লংগচ্ছতে জীবতীত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৪৫স্থ_ ২) ।। 
০ চু & 

অথ তৃতীয়।__ 

| | ] | | 
তমিদৃগচ্ছস্তি জুহব১স্তম্বতীর্বিশ্বান্তেকঃ শৃণপদ্চাংসি মে। 

| | | 
পুরু প্রৈষস্ততুরিরধজ্ঞপ1ধনোচ্ছিদরোতিঃ শিশুরাদত্ত নংরতঃ ॥ ৩ ॥ 
সখ এ সপ 

--০ অথ পদ্পাঠঃ *__- 

| | | | 
তম্। ইৎ। গচ্ছন্তি। জুহবঃ। তম্। অর্ববতীঃ। বিশ্বানি। একঃ ॥ শৃণবৎ। 

| | | | 
বচাংসি। মে। পুরুইপ্রৈষঃ। ততুরিঃ। যজ্ঞইস।ধনঃ| অচ্ছিদ্রহউতিঃ | 

| ৃ 
শিশুঃ। আ। অদত্ত। সম্। রভঃ ॥৩॥ 

জুহ্বঃ অন্মদীয়া জুহুপভূদাঁদয়ঃ তমিৎ তমেবোদ্ধিস্ত আজ্যপূর্ণাঃ সত্যে! গচ্ছস্তি গ্রীণয়িতুং । 

যঘ। হুয়স্ত ইতি ভুহবঃ আহছুতয়ঃ সোমার্দিরূপাঃ অথবা জুহ্বাদিযুস্থিতান্যাজ্যান্ঠপি আশ্রয় 

শ্রয়িণোরভেদেন জুহব ইত্যাচ্যন্তে। মঞ্চাঃক্রোশস্তীতিবৎ তা অপি তমেব গচ্ছত্তি। অন্য 

সর্বদেবতাত্কত্বাৎ অববেতরদ্েবতার্থমপি হুয়মানং চেতি তাবঃ| কিঞ্চ। অর্বতীঃ 

প্রাপ্তিমত্যঃ স্ততয়ঃ তমিৎ তমেবাগ্নিং গচ্ছস্তি। সর্বদেবতাত্মকত্বাদ্দেব ল এব একোইয়মাঃ 

বিশ্বানি মে মদ্ীয়ানি বচাংসি স্তোত্ররূপাশি শৃনবৎ শৃণোতি । অগ্রেঃ লর্ববদেবতাত্মকতং 

তৈত্তিরীয়া আছঃ_তে দেবা (তৈঃ লং ৬২২) বিভ্যতোহগ্িং প্রাবিশন্ তন্মাদারগিঃ 
লর্ববাদেবতেতি। তথাব্রৈব পরস্তাদায়/য়তে _ত্বমগ্রে বরুণে। জায়সে. যত্বং মিত্র (খ* সং 
৩৮1১৩) ইত্যাদিকোহন্ত বিশেষ ইত্যচ্যতে । পুরুপ্রৈষঃ বনৃপ্রৈষভাক্ যদ্বা বহুপ্রেষণঃ 

লর্বস্তজ্ঞাপয়িতেত্যর্থঃ ততুরিঃ তারয়িতা ॥ তরতেরস্তণ্যর্থাদাদ্বগমহন ইতি কিন্প্রত্যয়ঃ। 

বহুলং ছন্দলীত্যুত্বং॥ যজ্ঞপাধনঃ যজ্ঞসাধকঃ অগ্যদীনত্বাদু যজশ্য অচ্ছিদ্রোতিঃ অবিচ্ছি্ 

রক্ষণ: শিল্তুঃ শিশুবৎ প্রিয়কারী পোচগ্রিতা বা শব্রণাং এবস্ৃতোহগ্রিঃ লংরতঃ যজ্ঞাদ" 

নংরস্তবান্ লন আদত্ব আদতে হবিরাদিকং ত্বীকরোতি ॥ (১ম--১৪৫হ-_৩ঞ)॥ 



২ অষ্টক। ২ অধ্যায়, ১৪ বর্গ । ] পঞ্চচত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ১৮৯ 

অথ চতুর্থী__ ্ 
| | | | 

উপস্থায়ং, চরতি যৎ সমারত সগ্ভোজাতস্তত্সার যুজ্যেভিঃ। 

ূ | রা | ূ 
অভিশ্বান্তং মৃশতে নান্দ্যে যুদ্দে যদীং গচ্ছন্তযশতীরপিষ্টিতম্ ॥ ৪) : 

--* অথ পদপাঠঃ *-- ঃ 

| | | 
উপহস্থায়ম। চরতি। যৎ। সম্হআরত। সছ্যঃ। জাত:। তৎসার। যুজ্যেভিঃ। 

কি গত ০ বারা 

1 

| | 
তাতি | শ্বাস্তম | ভূশতে | নান্দে | মুদে। যৎ। ঈম্। গচ্ছত্তি। উশতীঃ। অপিহস্থিতম্ ॥ ৪ ॥ 

যৎ যদ অধ্বযূ্রুপস্থায়ং চরতি উপস্তায়োপস্থায়ান্থতিঠতি উৎপত্তানুকুলব্যাপারং করোতি। 

কদেত্যাহ । যৎ সমারত সমগচ্ছত মথনেনাবিরভবৎ ॥ সমোগঘ্যচ্ছীত্যতে রাত্মনেপদং ॥ ল্য 

্দানীমে জাত উৎপন্নঃ সন্ যজ্তি্ধোক্ত,ং সনবদ্ধং লমর্থৈঃ ফলৈমিস্রিতুমর্িভেজো- 
ভির্ববা যুক্তঃ লন্ তৎলার অবণ্যোগু চঃ সন চচার। যদ! যুজ্যেভিরশ্বৈঃ জাতমাত্র এব সর্কাত্র- 

সঞ্চচার ॥ সরচ্ছত্মগতৌ লিটি লি রূপং ॥ এবং প্রবৃদ্ধোইয়ং শ্বাস্তং শ্রাস্তং শান্তং বা যজমানং 
নান্দো নন্দনীয়ে কর্ণ নিমিত্তভৃতো সতি যুদে তত্ত সান্তোষায় অভিমৃশতে অভিমর্শনং 

করোতি ফলপ্রদ্ধানেনেতি ভাবঃ। যথা লোকে গুর্ববাদিঃ শ্রান্তং শিষ্যাদ্দিকং স্পৃতি তত 

কদেতিচেৎ উচ্যতে। যদ্ যা অপিষ্টিতং ব্যাপ্য বর্তমানং ঈং এনমগ্সিং উশতোঃ কাময়মানাঃ 

আজ্যধারাঃ গ্তয়ো বা গচ্ছন্তি প্রাপ্প বস্তি তদাভিমুশতে ॥ ( ১ম--১৪৫হ--৪খ)॥ 

তথ পঞ্চমী-_ 

ূ ররর | 
স ঈমৃগে অপ্যোবনগু রুপত্বচ্যুপমস্য।ং নিধায়ি। 

| ূ | 
ব্ত্রবীদ্ব়ুন। মত্যযেভ্যোগ্রিধিদ্ব। ধতচিদ্ধি সত্যঃ॥ ৫॥ 

-_-* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| রর | | 
সঃ। ঈম্। মৃগঃ। অপ্যঃ। বনগ্ডঃ। উপ। ত্বচি। উপহমন্তাম। নি। ধায়ি। 

ৃ | | 
বি। অক্রবীৎ। বযুনা। মর্ভেত্যঃ | অগ্নিঃ। বিদ্বান্। খতইচিৎ। হি। সত্যঃ॥ ৫॥ 

সং ঈপ এবাগ্সিঃ উপমস্তাং উপমায়াং উপমাম্পদায়াং ত্বচি ওষধ্যার্দিভিরাচ্ছা্দিতায়াং 

বেগ্ং উপনিধায়ি উপস্থাপ্যতে। উত্তরত্রোপভো[গায় কীদ্বশঃ লমগে মার্জয়িতা অন্বেষণ" 



১৯৪ খধাখেদ সংহিতা | [১ মণ্ডল? ২১ অগ্ুসা্ষ। ১৪৬ সুক্ত 

শীলো বা ॥ মুগ মাট্টে গতিক্দ্ণ ইতি যাস্কঃ॥ অপ্য; আপ্যোগস্তব্যঃ অপঃ কর্ম তত্র লাধূর্বা 

বনর্গঃ বনগামী। ধচ্ছতের্গমেশ্ছেদং রূপং | যন্থা গমেরেব উপপদস্ত কুডাগমস্ছান্দলঃ ॥ এবং- 

ভূতোহগ্রির্মর্ডোেভ্যো মরণধর্মেতেয। যজমানাদ্বিকূপেভো! বয়ুমা বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি 

অনুষ্ঠেয়জ্ঞান!নি ব্যব্রবীৎ বিশেষেণ ব্রণীতি উপদিশতি ॥ নযুনমিতি প্রজ্ঞানাম। বয়ুম- 

মভিধোতি তন্নামন্থু পাঠাৎ (নি* ১২০) ॥ ঈদ সমমর্থামস্তীতি দর্শয়তি ৷ অয়মস্ির্বরদ্ান 

সর্বজ্ঞ; খতচিৎ যজ্ঞস্যোদকস্য বা চেতিতা। জাতা সতাঃ সংক্রিষমাণং কর্মা তত্র সাধুং সস 

ভবো বা'সৎফলং তদর্ভতীতি না সমাকৃফল প্র্দ ইতার্থঃ | য্মাদযবমুক্তসামর্ধ্োপেতঃ তক্মাং 

গ্রজ্ঞোপদেশে! যুক্তঃ ॥ হিশবঃ প্রসিদ্ধ ॥ (১ম-+১৪৫হ- ৫থ) | 

ইতি দ্বিতীয়স্য দ্বিচীয়ে চতুর্দশো বর্গঃ ॥ ১৪ | 
ছি ০ 

ঞ 

ষট চত্ারিংশত্যধিক-শততমৎ সুক্তং। 
3 রি 

ক্রিমূপনমিতি পঞ্চ%ং ষষ্ঠ: হৃক্তং টৈর্ঘতমসং আগ্নেযং। পুর্ধবত্ধাগ্রেযং তু তদিত্যুজতকাং 

অিযৃধানমিত্যগুক্রমণিকা। প্রাতরম্ববাকা শ্িনশস্ত্রযোঃ তৈষ্টাতে ছন্দসি ইমাদ সৃক্তবযগ 

বিনিয়োগঃ | অখৈতগ্তা ইতি খণ্ডে সত্রিতম্_ত্রিযূধ |নমিতি তরীণীতি ॥ (১ম-১৪৬২)। 
৬ গ্ 

ডু 

তত্র প্রথমা 
| | | | 

রিমূর্ধানং সগ্ডরশ্রাং গৃশীসেনৃশমগ্রিং পিত্রোরুপস্ছে | 

| ূ | | | ূ 
নিষত্তমণ্য চরতো। প্রুবশা বিশ্বা দিবে! বোচন। পগ্রিবাংলমূ॥ ১| 

--* আগ পদপাঠ: *-- 

| | | | 
ক্রিহমূর্দানমূ। লপ্তহরশিমূ। গৃণীষে। আনূণমূ। অগ্রিমূ। পিত্রোঃ। উপস্থে। 

[ 1 ] | 

নিইদভম্ । অন্ত। চরতঃ। ফ্রবম্ত ।. বিশ্বা। দিবঃ। রোচনা। আপপ্রিহবাংলম্॥ ১1 
রস এ শিস পি সাপ | আপ | পেস 

অনযাগ্রির্যজ্ঞরূপেণ তয়তে। ক্রিমুর্ধানং সবনত্রয়র পমুদ্দাব্রয়োপেতং দ্বিত্রিত্যাং পারদ 

ধন্থ॥ বনত্রীহাবিত্যুত্তরপদাস্তোদাত্তত্ম্॥ কিঞ্চ সপ্তরশ্িং নিয়ামকলণ্চ্ছন্দো যু 

অনুনং অবিকলং লম্পূর্ণফলং আগ্নিং- অগ্রিসাধ্যং আঙ্গনাদিগুণযুক্তং বা পিক্রোরগ্ে। 

গ্যাবাপৃথিব্যোকৎসঙ্গে নিষত্তং নিষপুং মধ্যে বর্রমানমিত্যর্থঃ ভূমিস্থদ্রন্যেণ দারোক 

দেষধতাভিশ্চ লাধ্যত্বাদিতি যাব। কিঞ্চ প্রনস্ নিশ্লস্ত চরতঃ হবিউক্ষয়তোহ্ 



। অষ্টক, ২ অধ্যায়,.১৫ বর্গ। ] ষট্চত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং |. ১৯$ 

ম্বন্ধিনং যজ্ঞং দিবঃ ছ্যলোকাদাগতানি বিশ্বানমি রোচনানি দেববিমানানি আপপ্রিবাংসং 

বর্বতঃ পুরয়িতারং গৃণীষে গৃণীহি স্বহি। যহ্ধা অয়মগ্রিরেবোচ্যতে | ব্রিমৃধ্ণানং মৃধ বিদত্র-, 
্ত্যন্তরিক্ষদ্যলোকাখ্যন্থানভ্রয়োপেতং লোকক্রয়ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ৷ গার্পপ্যাদিস্থানব্রয়বন্তিনং 

| সপ্তরশ্মিং সপ্তজালং অনুনং অন্যানং পিঝ্রোদ ঢাবাপৃথিব্যোরুপস্থে উৎলঙ্ষে নিষত্তং ॥ নসত্ব ] 

নষত্তেতি নিপাতনান্লিষ্ঠা নত্বাতাবং ॥ নিষণ্নং আপপ্রিবাংসং সর্বতঃ পূরয়ন্তং কামানাং 

জ্রলক্ষণবিশিষ্টমগ্রিং গৃণীষে গৃনীহ্তি স্তহি। কিঞ্চ চরতঃ সব্বত্র জ্বালাভির্গচ্ছতঃ গ্রুবস্ত 

তত্বাদ্ববিচলিতস্ত দিবো গ্যোতমানস্থাস্তাগ্নেব্রিশ্বা লর্ধবাণি রোচনা রোচমানানি তেজাংপি 

ত্র ব্যাপ্র,বস্তীতি শেষঃ। ইদৃশমগ্রিং স্তহী তান্তরান্মনঃ টরষঃ | ( ১ম--১৪৬স্_-১খ।) | 

অথ দ্বিতীয়া-_- 

] | | রণ 

উক্ষামই। অভিববন্ষ এনে গজরস্তস্থাবিত উতিদন্: | 

র্ | | ূ 
উর্ব্য; পদে। শিদধাতি সাশৌ রিহস্ত্যুধো অরুযামো। অস্য ॥ ২। 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

] | | 
গ্কা। মহান্। আাতি। ব্বক্ষে। এনে ইতি। অপ্গরঃ। তস্থো। ইতঃহউততিঃ। খাষঃ। 

এ সী | এট শত আচ 

| | | | 
উর্ব্যাঃ। পদঃ। নি। দপাতি। লানৌ। বিহস্তি। উধ?। অুষাদঃ | অসা।২॥ 

উদ শি 2 শা 
গজ ০৮ 

উক্ষা সেক্ত!' ফলপ্রদ ইত্যর্থঃ অতএব মহান্ মহিয়। স্বরূপেণ উদ্বৃত্ত রষ্তসৃশোহ্যমরিঃ 
নে গ্যাবাপৃথিব্যো অতি অতিক্রম্য ব্যাপ্য ববঙক্ষে বহতি ব্যাপ্সোতীত্যর্থঃ ॥ বহতেলে টি 

ম্বসঃ শপঃ ঈ্। লোপন্ত ত.স্বনেপদেঘিতি তলোপঃ। সিব্বছুলমিতি সপ ॥ বৃষ্ট্াপ্ি- 
দনেন হবিবর্বহনেন চ লোকদ্বয়বাসিনো :দেবান্মন্ুষ্যাংশ্চ রক্ষতীত্যর্থঃ। কিঞ্চায়ং অজরঃ 

রাঃহিতঃ খষঃ মহান্ পৃজাঃ॥ মহঙ্্রামৈতৎ। খথঃ উক্ষ ইতি তন্নামস্ পাঠাৎ ॥ তথা 
ত উততিঃ প্রাপ্তরক্ষণঃ শন্ তস্থৌ স্থিতঃ বর্ততে । যদ্বা উক্তে। গুণোহয়ং ইত উতিঃ: ইত 
ব গমনবান্ আক্মদেবজনাতিসুখগমনবান্ তস্থৌ বর্ভতে। তদনজ্তরং উত্ব্যাঃ বিস্বৃতায়াঃ 
খ্যাঃ সানৌ সমুচ্ছিতে প্রদেশ বেদিলক্ষণে পদে নিদধাতি পদানি স্থাপয়াতি-করোক্তি। 
াস্াগ্নেঃ অরুষাসঃ অরুষা আরোচনা জালাঃ উথস্থানীয়মস্তরিক্ষং _রিহপ্তি- লিহস্তি। 
1 অস্ভোধঃ উৎঃস্থানীয়ং যজ্ঞং অকুঝমসঃ 'আরোচনাঃ ব্রহ্গবর্চলেন' ব্যানাং রিহস্তি 
ভিমত স্বর্গাদীনি লিহস্তি॥ (১ম -_-১৪৬স্--২৭)। 

ক ঁ 
ঙী 

৮ 



১৯২ ধাখেদ-সংহিত| | [) মণ্ডল, ২১ অনুযাক, ১৪৬ সুত্ত। 

অথ ভৃতীয়।-_ 

| | চি ূ 
সমানং বৎসমভিসঞ্চরস্তী বিষঞ্ধেন বিচরতঃ সুমোকে । 

| | | ৃ অনপরজ| অধ্বনে। মিমানে বিশ্বান্কেত। অধি মহো! দধানে ॥ ৩। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
] | | | | 

লমানম্। বতপম্। অভি। সঞ্চরস্তী ইতি সম্হচরস্তী। বিষ্ষকৃ। ধেনূ ইতি। বি। 

| | 
চরতঃ | স্তমেকে ইতি স্মহমেকে | 
৮৮ পিট আর 

| | | _ | | | | | 
অনপহবৃজ্্যান। অধ্বনঃ| মিমানে ইতি। বিশ্বান্। কেতান্। অধি। মহঃ। দরধানে ইতি ॥ ৩ 
আআ পা পি শা 

লমানং একমেব বৎসং বৎসস্থানীয়ং পুক্রবন্ধর্যহেত্ময়িমন্তি অভিমুখং সঞ্চরত্তী সঞ্চরস্থো 
ঘ্বেপেন্ অগ্নিহিতকরণেন জ্রীগয়িত্রো প়ী যজমানলক্ষণে ধেন্ বিষথিচরতঃ স্চরত। 
স্তনপানাদিসদৃশেদ্ধনপ্রক্ষে পসংমার্জনাদিনা লম্যক্ বর্দায়ত ইত্যার্থ;। কীরৃষ্টো তে সুমেকে 

শোভনকর্দ্মাণৌ শোভনমেহনে বা পরিচরণকুশলে ইত্যর্থ: কিঞ্চ অনপবৃজ্যান্ অপবর্জনীয় 
রহিতান্॥ নঞ্জুভ্যামিত্যত্তরপদাস্তোদাত্তত্বমূু॥ অধবনঃ মার্গান অগ্রেঃ প্রান্তগ্রদেশন 

কেশাগ্মেধ্যরহিতান্ মিমানে দংপাদয়িত্রোৌ কিঞ্চ বিশ্বান্ কেতান পর্ববাণি প্রজ্ঞানানি 

প্রবর্ধীনবিষয়াণি মো মহাস্তি অপি অপিকং দধানে ধারয়ন্ত্যৌ। ঈদৃষ্ঠাবধবধষজমানরুগে 
জাঙ়্াপতিরূপে বা ধেনূ বিঘপ্িচরতঃ ॥ (১ম--১৪৬হ_-৩খ) | 

অথ চতুর্থী__ 
| | ূ | 
ধীরাপঃ পদং কবয়ো নয়ন্তি নানাহদা রক্ষমাণ| অজূর্যূ। 

| | | | 
পিষামভ্তঃ পর্যপ্যন্ত শিন্ধুমাবিরেভ্যে। অতবৎ সূর্ধ্যো ন্ন্॥৪। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
ধীরাসঃ| পদম্। কবয়ঃ। নয়স্তি। মান! । হৃদা। রক্ষমাণাঃ | অভুর্যযম্। 

| | ূ | ৰ 
দিদাদত্তঃ । পরি। অপইস্ত। লিদ্ুম। 'আবিঃ। এত্যঃ। অভবৎ। দু্্যঃ। ন্ন1? 



২ অক, ২ অধ্যায়, ১৫ বর্গ ।] যট্চত্বারিংশত্যধিক-শততম সুজং। ১৯৩ 

বীক্জালো। বীরাঃ বীমন্তঃ প্রয়োরজঞাঃ অধবর্ধবাদয়ঃ অভূর্ধাং অভ্র্ধ্যং অজীর্ণং এসমগ্রিং পদং 
স্বানং বেছিলক্ষণং নয়স্তি প্রাপয়ন্তি মঘনদেশাদৃগার্থপত্যান্বা অথব! বক্ষামাণলুক্ষণাযজমানাদরঃ 
পদং আম্পদং সর্বকা দলাজাম্পদয়েনং গবয়স্তি? কাঁদুশাঃ তে? কবয়ঃ ক্রোতদর্দিনে! মেধাবিনঃ 

অনুগান! বা দে বা অনুচানাত্তে বা কবর ইতি শ্রতেঃ (&* ত্রাণ ২২)। কিঞ লানাহদা 
বহপ্রকারয়! বৃদ্ধা! রক্ষমাণাঃ ধারয়মাণাঃ কিধৈ'বং রপাত্তে সিন্ধুং হ্যনামানং যজঘার! ফল!নি 
শ্রবন্তহগ্রিং সিষ(সস্তঃ সংভতমিচ্ছন্তঃ সনিতেঃ সনি সনীবস্তঃ॥ ধেতি বিক্লনাদিভভানঃ। 
জনদনখনামিতঢাত্বং ॥ পর্য/পত্তাস্ত পরিত? পত্তত্তি শুশ্রাবস্ত উত্যর্থ;। কিঞ কৃর্যা। সর্ব 
প্রলবিতায়মগিঃ এভাঃ এবংকুর্বস্টযো নরভ্যঃ নেতৃচ্যঃ আবিরতবৎ তেষামনুগ্রহেণ 
প্রত্যক্ষে,ইভবৎ। নুনিত্যত্র বিভক্তিব্যত্যরঃ। নূন্ প্রাণিনোই্গ্রহীতৃমিতি ব। যোজ্যম্॥ 88 

রী ক 
্ীঁ 

চি 

অথ পঞ্চমী-- 
| | | | | 

দিদৃক্ষেপ্যঃ পরিকাষ্ঠান্থ জেন্য ঈড়েন্ো মহে! অর্ভায় জীবসে। 

| [ | | | পুরুত্র। যদভবৎ সুরহৈত্যো গর্ভেত্যে। মঘধবা বিশ্বদর্শতঃ ॥ ৫ | 

»”* অথ পঙ্পাঠঃ ৯... 

3 পা. 4 ] | | | দির্ক্ষেণযঃ। পরি। কাষ্ঠান। জেন্তঃ। উড়েন্ঃ। মহঃ। অর্ভায়। জীবসে। 

| 1 
পুরুহত্া। যং। অন্ঞবৎ। কুঃ। অহ। এগ্াঃ। গর্ভেভযঃ| যঘইবা। বিশ্বংদর্শতঃ॥ ৫ | 
হা এর 

গু এটি 
গর 

অরমগ্নিং কার্ঠান্থ পরস্পরং ব্যাবর্তমানানু দশনিস্ক দিদৃগ্ষেণা; অনুগ্রন্দৃ্টা দর্শনযুজো 
ভবতি॥ বধা ডরটুমেষটব্যঃ দর্শনেচ্ছাবিষয়ভূকঃ | দশে; সন্নস্তাৎ কৃত্যার্থে তবৈকেল- 
কেণেতি কেন্তপ্রতারঃ ॥ অতএব ঞেন্তঃ সর্ধত্র গ্রাহ্র্ভবনশীলে! ভবতি জয়শীলে! বা। কিঞ্চ 
গ্রদানসময়ে ঈীড়েনঃ স্ততো। ভবতি। কিমর্থমেবং?1 মো মহতো দেবাদেঃ অর্ভায 
অর্ভকন্তাল্লন্ত যজমানাদের্ব! জীবসে জীবমায় হবির্বহনেন প্রধনপ্রদানেনেতি। বিবেকঃ। তত্রোপপত্িমাহ যদ যন্মাৎ খলু পুরুত্রা বহুযু দেশেযু গেবমন্থযোত্যাদিনা। তা গ্রত্যবঃ। মধব! হবিলগালবান্ বিশ্বদর্শতঃ সর্বরষ্টব্যবিষয্বানয়মরি: এতো গর্ভেভাঃ। কষ্টে চতুর্থী। 
এ মৃত্তজাং গর্ভবচ্ছিপুবদত্ত রক্ষণীধানাং স্ুরন্তবৎ প্রপবিত| উৎপাদহিতাত্তবং ভব্তি। 
তামানাহদ। রক্ষমাণাঃ কবরঃ পদং নযস্তীতি পূর্বারসধন্ধঃ ৪ (১ম --১৪৬স--৫খ)। 

ইতি দ্বিতীয় দ্িতীয়ে পঞ্চদশ! বর্গ; ॥ ১৫। 
€ ঙ 

গু 

গাতেদ-- য় অটক--১৪৬-৪৮নু-+২৫ | ঁ 



পণ্ডচত্বারিংশত্যধিক-শতততমং নুক্তং 1 

খাত ইত্ডি পঞচর্চং সপ্তষং কৃত ং দৈর্ধবতমসমাগ্নেরং ভ্রেটুতং। কথেত্যনুফমণিকণ প্রীত 
'রনুবাকাশ্থিনশত্ত্রয়োরস্ত হুকতন্ত বিনিয়োগঃ | তরিমুধানমিতি ত্রীণীত্যমেনোক্ত&1 (১ম--১৪৭লু) 

বট ডি 
ভু 

তত্র প্রথমা- 

ূ 1 1 | 
কখ। তে অগ্নে শুচয়ন্ত আযোর্দদাশু বাজেভিরাশুষাণাঃ 1 

| 1 1. | 
উভে যত্তোকে তনয়ে দধান। খতস্য সাগন্ রণয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১। 

»-* অথ পদপাঠঃ »-.. 

1 1 

কথা। তে। অগ্রে। চয়ন । আয়োঃ। দাও: বাজেতিঃ। আশুষাণাঠ। 
০ ও পর গা কর 2৮ ৩৫৪ গারারছি হা পরা 

উত্তে ্ ি খৎ। তোকে গত ৪ রর ৪৫ রা রি | দেবাঃ | ১॥ 

হে অগ্নে! তে তবসন্বদ্ধিনে। রশ্মী9; শুচয়ত্তঃ দীন্তিং সর্বত্র চক্ষাণাঃ প্রাকটয়ন্ঃ 

আন্ষাণা;ঃ আন্ত শীগ্তং সংভক্তারঃ আশুন সংভক্ত?রে। বাযাদেরপি শীস্ তং সংভক্তার ইত্]্ধ| 

যা সমস্তা চ্ছোষয়িভারঃ যা সর্বং ব্যাগ বস্তঃ॥ অক্্ে'তেপিটঃ কানচ॥ ব্যত্যয়েনোপ্রত)যঃ। 

' পিচ্চেতি দ্বিষিকরণত1। অ.উপূর্বাদ স্র্ডা বিতসঠাচুষে? শানচি ছানলঃ শপোলুক। আগুশন্বাং 

সনোতেঃ কর্ধপ্যপ,.1 ঈদৃশ! রশয়ে। বাজেতিরয়লৈ সছিতং আয়োঃ আযুঃ আমুস্তং ॥ কর্মণি 
যটী। কথ! কেনোপায়েন দঙাগ দদতি) দাপ্ দানে। ছান্দসো লিট ॥ তমুপায়মগৃঙাণেতাথ;। 

রশ্মীনাং বরগ্রদগানং কুত্র দৃষ্টঘিতিচেং উচাতে। ঘদ্যপ্বাৎ উতভে উক্তে অল্লীযুধীতোকে 

পত্রে ওনয়ে অপবচ্ছেদেন কুটুতবস্ত বিস্তারকে ঘন্বা তোকে পত্রে তনয়ে তৎপুজ্রাদৌ ৪ 

দখানাঃ ধারয়স্তে। বাঃ বাবহর্তারে। যজমানাঃ খতন্ত যন্ঞনত সন্বান্ধনি সামন্ সারি রথত্তরাদৌ 
ঈপয়ন্ত রমস্তে রময়স্তি শবারক্বোব ব| বন্মাদক্যুংপুতরাদিসফিতাঃ মোমেনেষ্। সায়ি রম 

তদ্মাদর্রো দদ তীত্যবগমাত ইত্যথঃ | তাদৃশান্ তণীয়ান্ রশ্ীল্সাপ্যনুগৃছাপেত্যথং ॥ ১ ৪ 
ক $ 

£ ঞ 



২ অ্টক, ২ অধ্যায়, ১৬ বর্গ।] সপ্তগত্বারিংশত্যধিক-শততমং সূকং ১৯৫ 

অথ দ্বিতীয় 
| ] 

(রাধমে অশ্য বচসো যবিষ্ঠ মংহিষ্ঠশ্তা প্রভৃতম্ত হ্বধাবঃ। 

] ৰা / ৫: 

গীয়ৃতি স্ব! অনুত্বো গৃণাত বন্দারুস্তে তন্বং বন্দে অগ্নে ॥২ ॥" 

সত অথ পদপাঠঃ ৯. 

] | ৃ্ 
বোধ। মে। অন্ত। বচমঃ। যবিষ্ট। মংহিষ্ঠগ | প্রহ্ভৃতন্ত | স্বধাইবং | 

ৃ ু | 
শীরতি। ত্বঃ। অন্থু। ত্বঃ1 গৃপাতি।' বনারুঃ। তে। তহ্বম। বন্দে। অগ্র॥২৭$ 

হে যবিষ্ঠ যুপতম |, ছে:স্বধাবঃ হবিল ক্ষণায়েম তদ্বপগ্নে.] মে মদীরন্ত মংঠিষ্শ্রা অতিশষেন 
পুজমীয়ন্ত প্রডৃতন্ত' প্রকর্ষেণ সংপাদ্দিতস্তান্তে্ানীং ক্রিপ্রমাপতী বচসঃ স্ততিরপত্য বচনন্ত। 
কর্্ণাণি যী । উক্তলক্ষণং বচঃ বোধ বৃধ্যস্থ স্ততে| ভবেত্যর্ষঃ। ছে অগ্পে। লোকে ত্বঃ। অত্র" 
যাস্কঃ--ত্বোন্ম (নি* ৩/২০-) ইন্যা্ধন্তেতাটতৈ। ত'দবোদাজভার। একে জন+ -পীর্তি 
বধকর্ট্ৈতৎ ছিনস্তি যক্ঞাদিনা ন পৃজন্বতীতা্থঃ| ত্বঃ একঃ অনুগৃপাতি অস্ুকূলং উচ্চারক্তি। 
ভয়োর্শধ্ে ছে অগ্নে! বদাকর্বন্ননশ্ীলোইকং তে তব.তন্বং তবমুদ্িং বন্দে. স্তৌমি-, ২ ॥ 

গু ক" 

অথ তৃতীয়া1__ 
] / |. | |. 

যে পারো মামতেঅন্তে অগ্নে পশ্থান্তো মন্ধং ছুরিতাদরক্ষন্ 

॥ |. | - 
ররক্ষ তানৎস্ক্কঠে। বিশ্ববেদাদিপ্লন্ত ইদ্দরিপবে! নাহদেভুঃ ॥ ৩ |." 

স্* আথ পদপাঠঃ *-. 

পু 
থি। পার়বঃ| মামতেকদ| তে। অগ্রে। পশ্বন্তঃ। অন্ধম্। দুঃইইভাৎ।, অরক্ষন্ণ 

ও পা (০ ৯ রহ স্পজ 

| | | | 
ররক্ষ। তান্। ম্ংকতঃ। বিশ্বংবেগাঃ | দিপজস্তঃ| ইত । 

গু ছাট 

| 
বিপবঃ। ল। অছ। দেতুঃ' ৩ 

ঙ 



আন্রেতিহাগমাচক্ষতে । উচথাবুহস্পতিনামানৌ দ্বাবৃষী আত্তাং। তত্বোচথ্যন্ড মমতানাম- 

ভার্ধ্য। । লস! চ গর্ভিনী। তাং বৃহ্পতিগৃর্বীত্বা রময়ৎ। গুত্রনির্গমনাবলরে প্রাপ্ডে গর্ভদ্থং রেতঃ 

প্রাবাদীৎ--হে সুনে! রেতে। মা ত্যাক্ষী;| পুর্বাবহং বসানি। ফেতঃসস্করং ম! কাীরিতি। 

এবমুজে! বুহস্পতির্বলাৎ প্রতিরদ্ধরেতন্কঃ সন্ শশাপ--হে গর্ভ! ত্বংযতে! রোতে। নিরোধ- 

যকরোঃ 'অতন্বং দীর্ঘং তমঃ গ্রাপুহি জাতান্ধে ভবেতি। এবং শণ্চো মমতাযাং দীর্ঘতম! 

অঞজায়ত। স চোৎপনরন: তষে। বাথয়। অগ্রিমন্ভৌষীৎ | স চ স্ততা। গ্রীতঃ আদ্ধ্যং পর্ধযহরদিতি। 

তদিদমত্রোচাতে -হে অগ্নে!| তে তবসম্বান্ধনো যে পায়বঃ প্রসিদ্ধাঃ পালগ়িতারে! রশ্ম৫: 

মামতেমং মমতার; পুত্রং দীর্ঘ তমসং অন্ধং পত্তন্তঃ অন্ধোইয়ং অতোহপ্মাতী রক্ষমীঘ় ইতাব- 

গচ্ছতঃ দু রতাৎ ছু্ং প্রাপ্ত'ৎ ছুঃংখাৎ অরক্ষন্ তান্ নুক্কতঃ হৃখকর্তৃন্ বিশ্ববেদাঃ বিশ্ব গ্রজঃ 

রূরক্ষ রক্ষতি অন্মৎপালনায়েতি ভাবঃ। তৈরশ্কানপি রক্ষিষ্ততীত্যর্থঃ। এবং রক্ষিতান- 

্রান্দিগ্ স্তা দ ভতুমিচ্ছত্তে। রিপবঃ কামানয়ে! নাহদেত্ঃ। অহেতি বিনিগ্রহার্থীঘঃ। ন খলু 

ঘম্তিহুং শরুবস্তি॥ দড়ু দস্তে শ্রংখিগ্র হথদংতিন্বংঘীনানিতি বজব)মিতি লিট; কিছাদনি- 

দিতামিতি নলোপঃ। তস্তাপিদ্বতবাদে ত্বাভ্যাসলোপয়োরগ্রাপ্তো দভেশ্চেতি বক্তব্যমিতি ॥ 

তে বিধীয়েতে। বদ্ধ! সুক্তদ্রষ্ট! দীর্ঘ তমা: স্বয়েমবাত্মানং পরোক্ষতয়। ব্রবীতি ॥৩॥ 
ঁ গাঁ 

র 

অথ চতুর্থী-_ 

| ] | | | 
যে। নো অগ্নে অররিব। অঘায়ুররা হীবা! মর্চয়তি দ্বয়েন। 

ূ | | ] ] 
মঞ্ধে। গুরুঃ পুনরস্ত মো অন্মা! অনুমৃক্ষীক্ট তম্বং ছুরুক্তৈঃ ॥ ৪ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

ধঃ| নঃ। অগ্নে। অররিইবান্। অঘইঘুঃ| অরাতিহবা। মর্চন্তি। ছুয়েন। 

| | 
মন্ত্র | গুরুঃ। পুনঃ। অন্ত। সঃ। অন্নৈ। তা ৃক্ষীষ্ট। 

| 
তহম্। ছুঃউক্তৈঃ1 ৪ ॥ 

বে অগ্নে! নোহল্ান্ যু্বদ্রক্ষিতান্তঃ অথায়ুঃ মারগাদিরূপপাপেচ্ছাবান্ অররিঃ অদাওা 

জল্মন্ানপ্রাতবন্ধুক ইত্যর্থং ॥ রাতেশ্ছান্দসন্ত লিটঃ কনঃ অরাভী ব| সয়দানবান্॥ ছনণি 

বাঁনপ । তদিচ্ছভীতি মব্র্থীয়ে বানপ.1 শত্রত্মাচরগ্ভঃ শ্ঃছয়েন মাসসবাচিকভেদেন 

ছিবিধেন ন দদামীতি মানসো! মন্ত্ঃ়। নিন্দাগ্তারোপেণ দামনিবারণং কাচিকো ভন্্ঃ। থা 

মায়াহেতুকেন বিরুদ্ধরূপেপ ছ্বিবিধেন মন্ত্রণে যে! বিরুধ্মাচরতি তল্ল লংকীর্যতি যচ্চঞরিং 



২ভইক; ২ ভধ্যাগ, ১৬ বর্ণ] অফ্টচত্বারিংশত্যধিক-শততমং সুক্তং ৷ ১৯৭ 

ব্রতে তর করোতি। অগ্থত্দতীত্যেবং মন্স্বরূপদৈৰিধ্যম্ পূর্ববং মানসবাচিকভেজেন ইদানীং 
বাচককায্িকভেদেন বিবেকঃ| ঈনৃশেন মান্্রণ যঃ শক্রর্শর্চযতি ভপয়তি বিধেম়ী- 

করোতি বান্মান সমগ্্ৈকদেশে! মানসরপঃ কক্রৈপুনগুরুবস্ত ॥ যষ্ঠা্থে চতুর্থী। প্রযোজরেব 

পুনর্গরিতাস্ত তথা ছুরুকৈদুর্র্ব ক্যৈঃ নিন্দারপৈর্ব চিকৈঠ তন্বং স্বকীয়াং তনুং অনুমৃষ্ষীষ্ট 
অন্রমার্টট জনুক্রমেপ লুষ্পতু । বদ্বা স দ্বিবিধো মন্ত্রঃ আশ্বৈ প্রযোক্ত,য়েব গুরুগপিতান্ত 

অন্তানতপ্ন্যয় করায় গরযুক্গামি মিঠ,রতাবপানি সত্তি তৈছরুক্তৈঃ সোহরাতি: তন্মমেবাবনুষ্পতু 

স্বাত্মানমেবারৃতা দছুত্বিত্যর্থঃ॥ ( ১ম--১৪৭৯--:৪৭ )॥ 

অথ পঞ্চমী-_- 
| | | 

উতবাধঃ সহস্য প্রবিদ্বান্মর্ভোম্ং মন্চয়তি দ্বয়েন। 

] | 
অতঃ পাহি শুবমান শুবন্তমগ্ণে মাকিনে ছুরিতায় ধায়ীঃ ॥ ৫ ॥ 

»** অথ পদপাঠঃ ০-. 

| | | 
উত। বা। যঃ। সহস্য। প্রহ্বিদান্। মর্তঃ। মর্তমূ। মর্চমতি। ছয়েন। 

ৰা ] ] ] 1 
জতঃ। পাছছি। স্তবনান। স্তাস্তম। অগ্রে। মাকিঃ। নঃ| ছুইইইভার়। ধাসী; ॥ ৫ ৮ 

পূর্বমন্ত্র দ্বিবিধকুটিলমন্ত্রণে কর্তা তন্ত্রং প্রাপ্পোতু মান্মানিত্ু্তম। অত্র তু 
তন্মগ্্রেণাম্মান্ পাহীত্যপ্রিঃ গ্রাথ্যতে | উত বাহে সহস্ত| সহ ইতি বলনাম। তত্র ভবাগ্নে।' 
যে! মর্তো মরণধর্ণা! মন্ত্যঃ প্রদ্দ্ধ'ন্ মারামক্ত্রেশ গ্রকর্ষেণ জান্ন্ য়েন পৃর্ত্বোক্তরীত্যা! দ্বিবিধ- 
মহ্্েগ মর্তং মন্টুুং মর্চয়তি বিধেয়ী করোতি ভৎদয়তি বাঁ অতন্তাদৃশাডৎ গনাৎ তৎকর্ত 
সকাশাদা হে স্তবমান ত্তৃরমাপান্লে! স্তবস্তং স্ততিং কুর্বস্তং মাং পাহি রক্ষ। কি নোমান 
দুরিতায় তৎকতায় হুর প্রযুত্তদুঃখায় সমর্থং মাকীধর্য়ীঃ মা স্থাঁপয় দ্ুরিতভাজনং মাকাবী- 
জিত: ধিধারণে। ব্যত,য়ে নেট। লিচি বৃদ্ধঃ। নম'ও যোগ ইত্যড ভাবঃ॥ ৫॥ | 

ইত দ্বিতীয়ন্ড দ্বিতীয়ে যৌড়শো বর্মঃ॥ ১৬॥ 
্ী ক 

্ ক 

অফ্ট5ত্ব/রিংশতাধিক-শততমং সুক্তং | 
8 

মধীভ্যদিতি পঞ্চচমষ্টমং হুতদ্ দৈর্ঘতমলং তৈটুভমাগ্লেজং। মধীন্ঘদি যহুক্রমনিক। কুত্ত- 
অরমধ্যন্ ভৃতীদত্বেন গুরদ্ঘং বিনিয়োগ উদ্তঃ॥ ( ১ম--১৪৮স) ॥ 

কী ০ 
্ী 



"১৯৮ খখেদ-সধাহত। 1 1১ মণ্ডল, ২১ অনুবাক, ১৪৮ সুক্ত। 

তত্র প্রথমা--- 

]' ] ]' 1 

মথীগ্ঘাদীং বিষ্টে। মাতরিশ্বা হোতারং বিশ্বাঞ্গং বিশ্বদেব্যমূ ।' 

| | 1 1 
নি যং দধুর্শনুদ্ান্থ কিক্ষুষ্ব১্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্ ॥ ১1 

--* অথ পদপাঠঃ ০.» 

] 1 ] 
মথীং | যত ঈম্। বিষ্ু১। মাতরিগ্থী। কোতারম্। বিশ্বংঅপ্পুম্। বিশ্বংদেবাম্ণ 

| | ৃ 
নি। যম্। দধৃঃ। মনুয্যান্। বিক্ষু। শ্বঃ ন। চিত্রম্। বপুষে। বিভাইবমূ্.॥ ১ 

চোতারং দেবানামাহবাতারং বিশ্বাগ্ং | অপস্থিতি রূপনাম। নানাবণং পার্ধিববৈদাত, 

জাঠরাদিভেদেন আভবনীয়াদিভেদেন বা যন্বা কালীকপাল্যাদিরপণ আলালাং দৈরূপা দি. 

রূপত্বং বিশ্বদেসাং সর্বদেবযোগাক্রিয়াসাধুং যদীং যামনমগ্িং যাঁতরিশী বুষ্ট্যাদিনি মাত, 

সরিক্ষশ্বদনে বায়ু স্ষং কাঁ্ঠঘস্তংপ্রনিষ্টঃ সন মথীৎ অমপাৎ গ্রাপ্তাবর্ধায়দিতার্থঠ ॥ মাথ 

বিলোড়নে | ভ্যন্তক্ষণেতি বুদ্ধি প্রতিষধঃ ॥ পৃনঃ ম এব বিশেষ্যুতে | বমগ্নিং মনুষ্যাস্্র মত্ত, 

কুর্বতীযু বিক্ষু গত্বিগরূপান্র গ্রস্তাস্থ পূর্ধবং বপ্ুন্ষ যজ্ঞসিদ্ধয়ে লিদধুধপরুয়ুজি যঞ্নানা;। 

মনুষ্যুশকে। নিরাক্তে বুধ নিরুকঃ-মনুষ্যাঃ কল্পাম্মত। কর্মাণি সীব্ন্তি মনস্টমানেন ন্ট 

মনোৌরপতাং মনুষো বেতি (নি ৩৭1) যদ্থ' পুর্ব দেবাঃ মনুষ্য'ম্র মলোরপত্/তৃশন 

বিক্ষু প্রজান্থ প্রাণিযু বপুষে ম্বরূপায় যাগ'দিম্বরূপ গ্রকাশীয় শরীরধ'বগাঁর ব। জাঠয়াগ্রিরূপেণ 

নিদধুঃ স্বাপিতবততঃ। তত্র দৃষ্টাস্তঃ--শ্বঃ ন স্বরণং শ্বীরণং বা! আদিতামিব চিত্র চায়নীয 

বিভাবং বিবিধপ্রকাশবস্তং যথ! গ্রকাশাদিলাশনায় ধাকয়সি। তদ্বৎ। হব: শব" বান্ এবং 

নিরুবাচ--্বকাদিতো। তবতি হু অরণঃ ঈরণঃ স্বতোরসান্ স্বতোভাসং' জ্যোতিযং 
স্বতে! ভানেতি বেতি (নি* ২১৪.) | ঈদৃশং যং নিদধুঃ তং মখীদিতি পূর্বাত্াস্য় |.১ 0 

ঙ - 
৮ 

অথ দ্বিতীয় 

1 | 
দদানমিল্স দদভত্ত মম্মাগির্বরধং মম তস্য চাঁকন্ণ। 

পাটি হজ শর ষ্ে 

] 1 

জুধস্ত বিশ্বান্যস্ত বর্্দোপস্ততিং ঘরখানশ্ক কারো ॥ ২॥ 



২ তক, ২ অধ্যার, ১৭ বর্গ। ] অধচত্বারিংশত্যধিক-শততমং সূক্তং |. ১৯৯ 

»৯» অথ পদপাঠঃ ৯. 

| | 1 | 
শদানম। ইত ন। দদভত্ত। সম্মা। অগ্নিঃ| বরখম্। মম। তণঠ। চাকন্। 

ক জজ গ ৬ ও আট নর 

1 | | 
ভুবর্তঃ। বিশ্বামি। অগ্। কর্মা। উপইস্তিম্। ভরমাণ্ত । কারোঃ॥ ২। 
জ্পপাসিি ঞ ০৮ বি 

মন্ম মললীয়ং ভ্তোতং হবিরাদিকং ব| ঈদানমিৎ অগ্য়ে কুরধ্বাণমেব মাং দম্তিতারো 

বৈরিণে। ন দদভংত দতিতুং চিংসিতুং ন গ্রভবন্তি॥ দস্তৈর্বহলং ছলাসীতি বিকরগত্য শু 

বাতার়েনাস্তাদেশঃ মমকোইতিশয় ইতি উচ্টতে তণ্ত প্রদাতুশ্থম বরথং বরণীয়ং স্তেং্রাঙ্গিকং 

অয়মগ্রিণচাকণ্ অত্যথং কাময়তে ॥ কনতিঃ কাস্তিকর্্মা। অগ্মাদ্যউ লৃগস্ত পলি ছানসোহ- 

'ভাষঃ। বহ্লাগণ ব| ছান্দসন্তঙ্গাদিত'জড্যাসদার্থং ॥ য্মাদেব্ট তন্মন্ন দতন্ুবস্তীতাথঃ ন 

কেধলমগ্রিরেব কাময়তে কিন্তু সর্ধে দেবাঃ কাময়স্ত ত্যাহ। উপজ্তিং তং তং দেবমুপেত্া 

ক্রিয়মাণাং স্বতিং ভরমাণস্ত কুর্ধানস্য কারোঃ স্তোতুঃ অন্ত যজমানভ্ত মম বিশ্বানি সর্বাশি 

ছবিঃপ্রদানাদিরূপাণি কর্মাণি জুবস্ত সেবস্তে সর্বে দেবাং অতে| ন দদভন্তেভার্থ; ॥ ২। 
কী ০ 

স 

অথ ভৃতীযা_- 

| | | | 
শিতেচিন্ন্যং সদনে জগৃত্রে প্রশস্তিভির্দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ। 

| | 
পরসূনয়ন্ত গৃভযন্ত ইঞ্টাবশ্বাসো ন রখ্যো রারহাণাঃ॥ ৩॥ 

আও 

»৬ জথ পদপাঠ১ ০ 

| | | | 
নিত্যে। চিৎ। নু। যঙ্। লানে। জগৃতদ্র। গ্রশস্তিহতিঃ| দধিয়। বজিযাসঃ| 

| | | 
গ্র। ম্ব। নয়স্ত। গৃভরস্ত। ইষ্টো। মঙ্বাসঃ। ম। রথাঃ | ররহাগাঃ॥ ৩॥ 

যভ্িয়ালে। যজ্ঞযোগ্য। ধজমানা খত্বিজে। ব| যং মথনেনোৎপন্নমমিং নিত্যেচিৎ সদনে 
নিতা এব গর্্ৃসত্যলক্ষণে অগ্রযাসাদনস্থানে হু ক্ষিগ্রং জগৃত্রে গৃহতত্ত ॥ গ্রতোনটি ঈররোজে 
ইতি রেভাবঃ। স্বগ্রহোর্ত ঈতি চত্বং ॥ নিত্যাং গতশ্রিয়ে! প্রিতে নিত্যং গাহপত্যমিতিসুত্রা?- 
গার্থপত্যো নিত্যঃ তর -্রয়ত্বাৎ সঙগনমপি নিত্যমুচ্যতে। গৃহীত্বা গ্রণঞ্ডিছিঃ গ্রশংসাতিঃ স্বতিতিঃ 
দধিরে ধারযস্তযাহবনীয়ার্থং ধৃত্বা চ উঠে এষণে সাধনে যজ্ঞে নিমিত্ভৃতে সতি গৃনয়ন্তঃ 

গৃহস্তঃ খত্বিভঃ প্রনয়ন হঠ। প্রণরস্তি। তত্র দৃষটাত্তঃ--রবছানাঃ রংকসা গচ্ছত্তঃ॥ হি 
গতো। ছানসন্ত লিটঃ কানচ.। অনিত্যমাগমশাসনমিতি সুমভাবঃ॥ রখে)। রথবস্তঃ তত্র 



' বহু 

২০৬ খাখেদ-সংহিত। | [১ গুল, ২১ অনুবাক, ১৪৮ সুক্তে। 

নিযুক্তাঃ॥ ছাঁন্দসী বনিপাঁবিতি ঘথশবদান্মতর্থীয় ঈকারঃ ॥ অস্বাসে। ন অস্ব! ইব তে ঘখা 

বত রথন্ব মিনভিমতদেশং নয়স্তি তন্থৎ ॥ ( ১ম--১৪৮ন--৩খ )। 

টি গজ 
৪ 

অথ চতুর্থী-- 

| | | ূ 

পুরূণি দস্মে। নিরিণাতি জন্তিরাজ্েচতে বন আবৰিভাবা। 

| | | 

আদস্য বাতো। অনুবাতি শোচিরস্তর্ন শর্ধামলনামনুদ্যুন ॥ ৪ ॥ 
উগ্াম 

»”৬ অথ পদ্দপাঠঃ উ -স্ 

ৰ | | 

পুরণি। দশ্মঃ। মি। রিগাতি। অস্তৈঃ। আত পোচতে। ৰনে। আ। বিভাবা। 

| 1 
আত। অন্ত। বাতঃ। অনু। বাতি। শোচিঃ। অন্তঃ। ন। 

গা এরা 
জপ 

হন 

| | 
শর্যাম। অসনাম। অনু। দুল।॥ 51 

অত্র দাবামিরপেণায়ং স্ত,য়তে | দ্র উপক্ষপরিতায়মরিঃ পুরণি বছুনি বৃষ্ষার্দীনি দিরিণাতি 

নিতরাং হিলন্তি॥ রী গতিরেষণয়োঠ। পাদিত্বাৎ হুস্বঃ॥ কেন সাধনেনেতি তছ্চাতে। 

জন্তৈদস্তস্থানায়াভিজ্জালাতিঃ আত দাছানস্তরং ধনে বৃক্ষার্দিসমুহা ত্বকে বিভাব! বিবিধ 

প্রকাশযুক্তঃ সন আ! সর্বতঃ রোচতে দাপ্তে। তবতি। আৎ এনস্তরং অহ্য পোচিজাল! অনু 

অনুকূলে! বাতঃ অগ্নিলখিভূতো। বাঁযুঃ অনুদ্যুন। অদ্থিতি বীন্সার্থে॥ প্রতিদিনং বাতি জান 

আদার গচ্ছগত। তত্র দৃষ্টান্তঃ_অস্তঃ ক্ষেপ্তঃ সকাশাৎ অসনাং গচ্ছন্তীং শর্যাং 

নল শরোনামহ্বিংসালাধনলোহময়মিযুমুখং ততগ্রচুরাং যন্ধা শয়ো নাম বংশাবাস্তরজাতীর 

কাষ্ঠবিশেষঃ তথ্বিকারাং ইযুমিব শরধ্যা ইফবঃ শরদধ্য ইতি যাক্ষ (নি* ৫৪)। 

| শর এব শর্ধ্য। অথব! শরে। হিংদা তৎকরেতীতি শর্ধ্যা ইযুঃ তাং যথ। বাধুনোদ কজন্জে 

বেগে। বা অঙ্ুকৃণং প্রেরয়তি তদ্বং | ( ১ম--১৪৮--৪৭ )॥ 

অথ পঞ্চমী-__ 

| | | 

ন যং রিপবো ন রিষণ্যবো। গর্ডে সম্তং রেষণা রেষয়ন্তি। 

| | | | 

অন্ধা অপশ্মানদতন্নভিখ্য। নিত্যান ঈং প্রেতারো অরক্ষন্॥ ৫| 



২ জষ্টক, ২ অধ্যার, ১৭ বর্গ] একোনপঞ্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং । ২০১ 
"০ অথ পদপাঠঃ ০... 

ন। যম্। রিপবঃ। ম। রিষণযৎ। গর্ভে। সন্তম্। রেষণাঃ। রেষয়স্তি। 

অন্ধাঃ। অপহাঃ। ল। দতন্। অভিৎখ্য]। ন্ ঈম্। 9 অরক্ষন্| ৫। 

যমগ্সিং গর্ভে গর্ভবন্রক্ষকে অরণিমধ্যে সম্তং বর্তমানং রিপৰে। নরাং ন রেষরস্তি ন 
ছুঃখয়স্তি তথ! রিণাবোহ্ন্তে হিংসকাঃ | হুরন্থার্রণিণন্থাবুষণাতি রিষণ্যতীতি কাটি নি- 
পাতাযতে। ক্যাচ্ছন্দসীত্যু; ॥ ন হিংসস্তি। কীদৃপান্তে? রেষণাঃ ধিংসনস্থ ভাবাঃ যঘ| তৈঃ 
ক্রিযমাণ! হিংসনগ্রকারা ন হিংসস্তি কিঞ্চান্াতিখ্য! অভিত: খ্যাতিং মাহাত্ব্যং অন্ধাঃ 
ভ্ঞানপক্তিরছিতাঁ, অবি্বাংসঃ অতএব অপশ্তাঃ অত্রষ্টারঃ বদ্ধ বিঘবাংসোপ্াভাবরিতারঃ 
অন্থপানকা ইত্যর্থঃ | ঈদৃগ-রূপাভয়েংপি ন দভন্ ন দত নুবস্তি ন ছিংসস্তি লৌকিকোপকা- 
রেগাপি গ্রযোজকন্বাদিতি ভাবং। তত্াস্ত পারমাধিকং রূপং কে জানভ্তীতি চেং উচ্যতে | 
নত্যালো নিত্যাঃ অবিচলিতঙক্তয়ঃ অগ্নিহোত্রািনিত্যকর্মরতা ব! আগ্নানুগ্রহাৎ গব়মপি 
নিত্যা ভবি্যত্তীতি ভাবিনিত্যত্বধাশ্রিত্য নিত্যা উপরর্যস্তে তাদশা ধজমানাঃ প্রেতারঃ 
ধজ্জ|দিন তমেব তর্পয়িতারঃ নস্তঃ ঈং এনমরক্ষন্ রকষত্তি যজ্ঞাদিরূপেণ ভজন্ত ইত্যর্ঘ) | ৫॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্তয দ্বিতীয়ে সপ্তদশ! বর্গঃ ॥ ১৭ ॥ 
কা খা 

কী 

একোনপঞ্চাশত)ধিক-শততমৎ সক্তুং 
ঝা ভারা 

মছঃ সহতি পঞ্চং নবষং কুক্তমূ। দৈর্যতমসং বৈরাজমাগ্নেরং। দশকান্তয়োবিড়ারেকাদশকা!- 
বেঠ্যজগক্ষণসন্তাবাৎ। তথ। চাহুক্রান্তং--মহঃ সবৈরামিতি। বিনিয়োগে! লৈঙ্গিকঃ 

রী ঙীঁ 
খাঁ 

তত্র প্রথমা. 

তি ২ 
মহঃ সন্নায় এতে পতিদন্নিন ইনস্ত বহৃনঃ পদ আ। 

| | 
উপগ্রজস্তমন্য়ো! বিধন্িং ॥ ১। 

স্”* অথ পদপ1ঠ: ০-_ 

ৃঁ | | | : | | সঃ। রায়ঃ। আ। ঈষতে। পতিঃ| দন্। ইনঃ। ইনগ্ত। বঙ্ুনঃ। পদে। আ। 
| 

উপ। টিন অদ্রয়ঃ। বিধন্। ইৎ7১॥ 

ধখেদ--২য় অঞ্টক--১৪৯-৫১স-৮২৬ 



২০২ খথেদ সংহিতা | 1 ১ মণুল,২১ অন্বাক, ১৪৯ শুৃষ্। 

'মহঃ মহড্য পুজান্ত রায়; গবাদিঈপত্য ধনত্য পতিঃ পাঁলকঃ স্বামী সোইগ্রিঃ দন্ দদৎ 

'অভিমতং প্রচ্ছন্॥ -দদাতেঃ শতরি ছাদ্দসঃ শপে লুক্। তত্ ছন্দস্/ভয়ুখেতা দ্বধাতুকত্বাদা- 

তো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ॥ আ আভিমুখ্যেন অন্রদ্দৈবযঞ্জনং প্রতি ঈষতে গচ্ছতি। 

কিঞ্চ ইনন্ত স্বামিনোহপি ইনঃ স্বামী সর্বস্ত পতিরিত্যর্থঃ। ঈদৃশোহ্য়ং বছছনো ধনন্ত পদে 

আম্পনতৃতে বেদিস্থানে আআ আশ্রয়তি 1 উপনর্গবশাদূযোগ্যক্রিয়ধ্যাহার॥ ধা বন্ধন 

নিবাসযোগ্যস্ত ধনস্তাপি ইন ইতি সববন্ধঃ যদ্বা বন্ুপ্রাপ্তিঃ প্রপিদ্ধা। কিঞ্ উপগ্রজস্তং 

'উপগচ্ছন্তমেনং আভিষবার্থং অদ্রয় গ্রাববস্তে। য্মানাঃ বিধরিৎ পরিচরস্তোব' ॥ বিধবিধানে। 

তৌদাদকঃ লঙি বন্থলং ছন্দসীতাডভাবঃ। নিঘাতাতাবশ্হান্দলঃ | যন্ধা! পূর্বত্র তচ্ছন 

শতেঃ। অজ্র যচ্ছব্বাধ্য।হায়েণান্ত সংবন্ধাদনিঘাতঃ ॥ ধদ। অদ্রয়োইভিষবগ্রাবাণঃ॥ শ্বশবৈঃ 

উপ উপেত্য বিধন্লিৎ পুজয়স্তেব মাহলাদং জনয়স্তীত্যর্থঃ॥ (১ম -_১৪৯নু--১খ.)। 

কথ 1দ্বতীয়া-- 

] | | | ] 

স যো বৃষ। নরাং ন রোদস্তোঃ শ্রবোভিরস্তি জীবগীতপর্গঃ। 

| | | 

গ্রয়ঃ। সআাণঃ শিশ্ীত যোনে॥ ২॥ 

স* অথ পদপাঠঃ ০. 

| 1 | 
সঃ) বঃ| বৃষা। নরাম্। ন। ক্গোদন্তোঃ| শ্রবংভিঃ। অন্ভি। জীবপীতইসর্গঃ | 

1 
গ্রা। খঃ। সম্াপঃ। শিল্পীত। খোনৌ। ২॥ 

স্ তাদুশে। যোহগ্িঃ দরাং ন মনুষ্ঠ'ণামিব রোদন্তোঃ গ্ভাবাপৃথিবোরপি তৃষা সেক্জ 

উৎপাদক ইত্যর্থঃ এবং সর্ববোৎপাঁদক£ শ্রবোতিঃ সর্বতশ্রায়মা পৈর্যশোভিধুক্তঃ গন 

অন্তি বর্ততে লর্বোৎপাদক ইত্যুক্তং। তত্রোপপন্থিমাহ। বতে'ইয়ং ভীবপীতসরগঃচ জীবোর্না' 

বিদৈঃ পীত আস্থাদিতঃ সর্গঃ সৃষ্িক্রমো বস্ত স তথোক্তঃ॥ ভৃতীয়াকশুলীতি পূর্বগা" 

প্রকৃতিত্বরঃ| পুনর্বন্ত্রীহৌ। ল এব স্বরঃ 1 অজ্রায়ং ছৃষ্টিক্রমঃ। অয়মন্সিঃ প্বদত্বং হবিরা দতাং 

গ্রাপধ্য তদ্রশ্মাতিঃ সহ বৈহ্যতরূপেণ ম্ঘেদ্বারোদকেন গ্রব্ধ্য সর্বান্ প্রাণিনঃ গ্রাপয়তীত্' 

তো বুষটুৎপাদনদ্বারোৎপাদরিত।। ইঙ্গানীং সাক্ষাহুৎপাদ্কত্বমাহ | ঘে!ইগ্রিধধোনৌ গর্ভাশঠে 

স্ণঃ প্রবিষ্ট; সন্ শীত নিবিভ.ং বেতঃ পারগ্তি নৃপস্থাদিদেহ!কারেণ পরিণময়তীত)খ। 

যদ যণগির্ন পচেত পুরয়েঘেব নোৎপন্েত তপ্দাদয়ং লাক্ষাদেবোৎপাদকঃ স তাদুশোহ1। 



২ অঙ্ক, ২ জধ্যার, ১*বর্গ।] একোনপঞ্চাশত।ধিক-শততমং সূক্তং |. ২৭৩ 

যশদ্বী বর্তত উত্যর্থঃ| যদ্বা যোতগ্লিনরাং ন নঝাণাং কর্মমূৎসাহযুক্তানাং ধজঙামানামিধ নর! 

মনুষ্য হৃত্যস্তিকর্মস্িতি যাস্কঃ (নি* ৫1১) তেষাং ষথ? স্বর্ণাগ্তভিমতব্ষকঃ তদ্বদ্রোদস্যোরপি 
আশ্রয়বাচিনা শবেনাশ্রগ্িপো লক্ষ্যন্তে ভূলোকনর্তিনাং বৃষ্িপ্রদানেন ছ্যুলোকবর্িনাং ছবিঃ 
প্রাপণেনেতি ভাবঃ| স তাদৃশোহগ্িঃ শ্রবোভিঃ হবিলক্ষণৈঃ সোমাজ্যাদিভিরনলৈঃ নিমিত্ত 
ভুতৈঃ জীবপীতসগ্ট জীববিশেধৈরধঙগমানৈঠ অবিশেষেণ সর্বৈর্বা! আম্বাদিতস্বভাবঃ সন্ 
আন্ত গ্ররুষ্টো৷ বর্ততে অমুমগ্রিং হবিিঃ গ্রীণন্থিত্বা স্বাভিমতান্ ভোগান্ ভূঙ্গচত ইত্ার্থঃ। 

কিঞ্চ যোহাপ্ঃ যোনৌ ন্বকীয়গ্থানে- বেদিলক্ষণে সম্তরাণঃ প্রবি্টঃ সন্ শিশ্রীহ ক্বন্মিন্ 
প্রাপ্তং পুরোভ।শাদিকং পচতি পোত্য়মগ্রিরন্তি মহানুভাবে। বর্ততে ॥ ( ১ম-+১৪৯নু ২খ)॥. 

অথ তৃতীয়া. 

| | | | | |. 
আঅ. যঃ. পুরং নার্মি ণীমদীদেদত্যঃ কবিরভন্যেওনাবৰ1| 

| | 
সুরো ন রুরুকাঞ্ছতাস্া ॥ ৩ 

৮০ অথ পদপাঠঃ *» -. 

| ]. | | | |. 
আ। বঃ| পুরম্। নামিণীম্। অদীদেৎ। অত্যঃ| কবিঃ| নতন্তঃ | ন। অর্ধ্ক। 

| 1 
সুরঃ | ন। রুককান। শতহমাতা! ॥ ৩॥ 

যোইগিদব্মিণীং নর্ঘ্ষতীং যজমানানাং সম্বন্ধিনীং উত্তরবেদিং- যা নৃপাং মনপ্সি 
স্থিতাং যজমানানাং” যজ্ঞাৎ:: যাং ভূমিং প্রত্যগ্ন্যাগমনমনীষা টিতে তাং পুরং তস্থানং 
আদীদেৎ দীপয়তি। কীরদৃশোহয়ং 1 অত্যঃ অপেক্ষিতদেশং গ্রত্যতনশীলঃ কব; ক্রান্তদর্শা। 
তত্র দৃষ্াস্ত:_-অর্বা অরণকুশলে! নভন্তোন নভস্তাকাশে ভবঃ নতম্বান্্] বাুরিব। কিঞ্চ. 
শতাত্বা নানারূপঃ শভং সহশ্রমিত্যপরিমিতবচনঃ তত্তন্যজমানগৃহাপেক্ষর! আহধনীরগাহর্পত্যা- 
ঘপেক্ষয়। বা নানারপত্বং অথবা" মিত্রবরুণভেদেন অগের্দিত্রাদিরূপত্বং (খ* সং ৩৮১৬) 
তমগ্রে বরুণে। জারনে যং. ইঞ্জ্রং মিত্রং বরণমগ্রিমানরিত্যাদি- ( খণ' সং ২৬২২ ). শ্রুতিষু? 
প্রসিদ্ধম্। অগ্নেরেব উন্্াস্তাত্ুকতমাছুরিতি' ছিতীয়মন্তরার্থ;। তাদৃশোইয়ং সুরো 'ন হুর্ধ্য 
ইর রুরুক্কান্ দীপামানঃ॥ রুচ দীপ্ত ে। ছান্দসন্ত লিটঃ কন: অতঃ স তাদৃশোহগ্রিএজ্তি, 
উতর বর্থত ইতি পুর্ধবত্রাহ্ঘঃ:॥ (.১ম--১৪৯নুত শতক). 

ঙ ্ 
ডি. 



২৬৪ খধেদ-সংহিতী | [১ মগুল, ২১ অনুবাক, ১৪৭ নুস্ত। 

অথ চতুর্থা-_ 
] 

অভি দ্বিজন্মা ত্রীরোচনানি বিশ্বা রজাংসি শুণশুচানে। অস্থাৎ। 

] 
হোতা যজিষ্ঠে। অপাংসধস্থে ॥ ৪ ॥ 

স্প৬ অথ পদপাঠঃ *- 

| ] 

অভি। হিহজন্স।। ত্রী। রোচন্খনি। বিশ্বা। রজাংসি। শুশুগানঃ। অন্থাৎ। 

1] | ] 
হোত|। বজিঠ্ঃ| অপাম্। সধহদ্ছে॥ 8) 

আযমরিদ্জন়্া। দ্বাত্যামরণীভ্যাং জায়মানঃ যা মথনাৎ প্রথমং জন্ম উৎপত্যনস্তরং 

পবমানেষ্টাদি সংস্কাররূপং ত্বিতীয়ং জন্ম টব এবং দ্বিজন্মত্বং। অথব1 ভ্তাবাপৃথিবীভ্যা- 

মুৎপরত্বাৎ তারশোহপ্নিঃ ত্রীরোচনানি ক্ষিত্যাদিস্বানানি ত্রীণি রোচনানি গাহপত্যাদীনি বা 

অভিগুগুচানঃ অভিতঃ প্রকীশয়ন। ন কেবলং ভ্রীণ্যেব কিন্তু বিশ্বা রজাংসি সর্ববাণ্যগি 

রঞ্জনাত্বকানি ক্ষিত্যাদিলোকান্ শুণুচান: অভিতঃ প্রকাশয়ন্ দীপর়ন.। হোতা দেবান! 

মাহবাত! যজজিঠে! বই তমঃ সন. আপাং প্রোক্ষপ্যাথার্দকানাং সধস্থে সহস্থানে যাগদেশে 

অন্থাৎথ তিষ্ঠতি ॥ ( ১ম--১৪ন৯ন--৪)। 
৫ টি ছঁ 

অথ পঞ্চমী-_- 
| ৰা 

তয়ং স হোত যে। দ্বিজন্মা। বিশ্বাদধে বার্ধাণি শ্রবন্তা | 
হজিত. ৩ 

ূ | ] 
মরতে যো অন্মৈ স্তুকে। দদাশ ॥৫॥ 

স্”» জথ পদপাঠঃ *-.. 

] | | | 
অয়ম্। সঃ) হোত যঃ। ছিংজন্স।। বিশ্বা। দধে। ঝাধ্যাণি। শ্রবস্ত!। 

| | | 
মর্ঃ। যঃ। অন্বৈ। স্ুহতুকঃ। দাশ ॥ ৫॥ 

সাত ৩০০ 

যো দ্বিজন্মা স এব হোতা হোমনিষ্পাদকঃ অরণীভ্যামুৎপরস্তৈব গারপতাত্ার] আহ্ছবনীয 

্বাৎ আহবাঁত! বা দেবানাং সোহয়ং বিশ্ব! বিশ্বনি বার্ধ্যাপি বরণীযানি॥ ঈড়বংদবৃশংসহহাং 

৮৪ ও আরা ১৬ বৃন্লে ও আছো পি ও রক শেখ ৭00৮ সত সে আনে ১ গত আর বর. ৫৪৪, তুর এ) গর গর শা 



২ অষটক, ২ অধ্যায়, ১৯ বর্গ। ] পঞ্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ২০৫ 

ক্জস্তাদ প্রত্যয়াদিতি ভাবে অগ্রত্যয়ঃ॥ দধে ধারয়তি অন্মৈ উক্তন্বরূপায়াগ্রয়ে যে মর্তঃ 

দদ!শঃ দদাতি সন্তুকঃ শোভনপুরে! ভবতি ॥ ( ১ম--১৪৯স্থ__4খা) ॥ 

ইতি [দ্বতীয়স্ত, দ্বিভীয়েহষ্টাদশে! বর্গ: ॥ ১৭ ॥ 
রী ঙ 

চি 

পঞ্চাশতাধিক-শততমৎ সুন্তুৎ । 
৬ এ সস (জা রর উি কী € 8 ০০০০ (রাহা টা 

পুরুত্বেতি তৃচাতকং দশম; হুক্তম্। দৈর্ঘতমসমাগ্রেষমৌফিহং। পুরুতৃচমৌফিহমিত্য- 
ক্রমণিক1। প্রাতরহুবা কাস্থিনশস্ত্রয়োরৌফিছে ছন্ন্তন্ত বিনিয়োগঃ। অধৈঠন্তা ইতি খপ্ডে 
স্থত্রিতম্-পুরুত্বা ত্বামগ্স ইতি ॥ ( ১ম--১৫*হ )॥ 

গু ক 
৪ 

তত্র প্রথম! 

| | ] 
গুরুত্ব দাশ্বান্বোচেরিরগ্রে তব স্থিদা!। 

] | 
তোদস্তে শরণ আ মহম্য ॥ ১ ॥ 

--* অথ পদণাঠঃ ০*-- 

পুক্ত। ত্বা। দ্বাশ্বান। বোচে। অরিঃ। অগ্নে। তব। স্বিং। আঁ। 
মা পরে ভা ০ গু ওয়ার 

| [ 
তোদশ্ইইব। শরণে। আ। মহত ॥১॥ 

€ে অগ্নে! তা ত্বাং প্র বু বোচে যদ্বা বন্ুদাশ্ব'নিতি সম্বন্ধঃ| পুং দেহি বিত্বং 
দেছি উত্য।দ্বাশাসনানি ব্রবীমীত্যর্থঃ। কিং তুষ্তীং নেত্যাহ যতো! দাশ্বন্ অভিমত 
হবিদত্তবানশ্মি অতে! বোঠে। ইতরসাধারণোন ক্রবতঃ কথং দ[তব্যমিভি ন মন্তব্যং | 
ধতোইহং ছে অগ্নে|! তবস্থিৎ তবৈব আ। আতিমুখ্যেন অরিঃ অর্তা হবিরাদিপ্রাপণেন' 
(বকোইহং। তত্র দৃষ্টাস্তং_মহস্ত মহুতঃ তোদন্তেব শিক্ষকন্ত স্বামিনঃ শরপেহস্ত গৃকে 
যথা গর্ভদাসাদিরাসসস্তা ্লিঃতে। বর্ততে তনছমূপি যন্মাদেবং তক্মাদভিমতং বনু বোচে ত্বমপি 
ততলর্বং দেধীত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং--বছু দাশ্বাং স্বামেবাভিহ্বয়াম্যরিরমিত্র খচ্ছতেরীস্বরো, 
২প্যরিরে তদ্মাদেব যাস্টদেবত্যা অগ্। বা হুত যে হস্ত ইত্যেতদৃষ্টেবমবক্ষাৎ তোদন্তের 
শরণ আমহস তুদ(স্তব শঙ্গণেহধি মহত ইতি (নিৎ ৫.৭)॥ (১ম-১৫০_-১৭)। 

রী রী 



২৪৬, ধখেদ-সংহিত| |. [১ মণ্ডল, ২১ অন্ভরাক১,১৫০ হত । 

অথ দ্বিতীয়া--- 

| |. ] | 
ব্যনিনস্থ, ধনিনঃ গ্রভোষে, চিদরিরুষঃ |, 

| ] 
কদাচন প্রজিগতো। অদেবযোঃ ॥ ২ ॥। 

--*-অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ৃ 

বি-। অনিনন্ত | ধনিনঃ। প্রহহোষে। চিৎ। অররুষঃ-।. 

| | 
কদ1। চন। প্রহজিগতঃ| অদেবহয়োঃ॥ ২.॥. 

পূরববমন্ত্র শ্ব/তিষ্ং বহুবিজ্ঞাপয়ামীতুক্তং' অত্র তু. স্ব' বিলক্ষণেভ্ো। দানাদিরছিতেডে)। 

দবানং ন দাতব্যমিতি গ্রার্থ়তে। হে অগ্নে! তং বিশেষেণ ব্রধীমি। উপসর্নশ্রুতের্ষে,গ্ 

কিয়াধ্যাহার£। অথব|, সন্গিছিতত্বাদ্বোচে ইত্যন্যজ্যতে । অন্দ্থং যদ্যাজিজ্ঞপন্ তদ্বিরুদ্ধং 

বোচে বক্ষ্যমাণ স্বরূপপ্ত ন দাতব্যমিতি ব্রবীমীত্যর্থঃ। তেষাং স্বব্ূপমাহ। অনিনস্ত অস্বামিনঃ 

স্বাং অস্থামিনং কুর্বাণস্ত তখ। ধনিনঃ লামগ্রধনবতঃ পূর্বমেব ধনবতে। দানস্ত নির্থকত্বাং 

তরিবার্াতে | যদ্বা ঘাঁগাছনুপফোৌগিধনবত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ গ্রহোষে প্রকর্ষেণ কোতুং 

অরুরুষঃ অদদতো দক্ষিণারূপেন যদ্বা গ্রহ্থোষে অনিনভ্তেতি সম্বন্ধ: গ্রকর্ষেণ ভোতু- অসমথ- 

হেতাথ: ॥ অত্র ইন শবেন তংস্থং সামর্থ্যং লক্ষতে। চিচ্ছন্দঃ সমুচ্চগার্থঃ | কিথধ কদাচন 

প্রজিগতঃ কদাচিদপি প্রকর্ষেণ দেবান স্তবতঃ অত্র চ নেতি নিপাতত্ব়সমুদায়ঃ | তত্রচ 

শব সমুচ্চয়ে ন শব্দে! নিষেধে। কিঞ্চ অদেবয়ো;ঃ দেবানাত্মনোনিচ্ছতঃ এন্ডেষাং ন' 

দাঁতব্যমিতি বিবোচ ইত্যর্ঃ| নিন্দিতানাং স্বর্ূপনিরূপণেন স্বন্ত। তার্দৃপত্বাৎ বহুবেচ 

ইত্যেতদ্যুকমেবেতুযুকতং ভখতি। বদ্ধ চনেতি, চিচ্ছবদপর্ধ্যায়ঃ। উল্তপ্রকারেপ দুষ্ন্তাপি 

কদাচিৎ গ্রজিগতঃ| যদ! কদাচিৎ ত্বাং স্তবতঃ বিবোচে তাদশস্ত দাতব্যমিতি বিশেফো 

' আ্বীমি। কিছু বজতব্যমন্মদর্থমতি ভাব: ॥ (১ম--১৫০স ২৭) ॥, 
ক পা” 

চি 

অথ তৃতীয়া-_ 

] ] ] 

স চন্ত্র বিপ্র মতোর্যা মহো ব্রাধস্তমো দিবি ॥ 
০০ 

] | 
পাপা আগ্ন বন্বষঃ ম্যাম ॥ ও॥ 



২ আটক,২ অধ্যায়, ১৯ বাঁ। ] একপঞ্চাশত/ধিক-শততমং সুক্তং। ২৭৭ 

শ্প৩ হাথ পাদপাঠ:*- 

1 
লঃ। চ্তরঃ| বিপ্র। নর্ত)| মহঃ। ব্রাধন্হতমং| দিবি? 

| 1 
প্রগ্রা। ইৎ। ভে, অগ্নে। বনুষঃ। শ্যাম ॥৩॥ 

হে অগ্নে। বিপ্র মেধাকিন যো! মর্ত্যঃ ত্বাং যজতে স মর্ডে। যজমালে। দিবি দযাল্লোকে চক্র 

সর্ধেষামাহল নক চন্দ্রসনূশে! ভবতি ঘণ্থ' চক্র এধ ভবতি। যঙ্গমানানাং চন্্রতবগ্রাপ্ডিং ছান্দোগা 

আমনস্তি--শি়ুলৌকাদাকাশমাকাশাচ্চন্ত্রমদমেষ সোম! রাজেতি। স সোম লোকে বিভূতি- 

মনুতুয়েতি চ। তথ! মুণ্ডকেপি ছালোকগ্রাপ্তিরায়'য়তে_-এহোহীতি তমা্ছতঃঃ নুক্চসঃ 

সব্যারশিত্ষিঞ্মানং বহস্তি তন্ন যস্ত্যে তাঃ নুর্যান্ত রশ্ময়ো যণ্র দেবানাং পতিরেকোইবিবাল উত্তি 

এযবঃ পুণ্য: ম্থকৃতে। ব্রহ্ধলোক ইতি চ। পুনঃ স এব দিশেষ্যতে | মকো মহোতোংপি বাধং" 

তমঃ প্রবৃদ্ধতমঃ উতরদেবামামপি শ্রেষ্ঠ উত্যর্থট। অতঃ অগ্নে তে তব গ্রাপ্রেৎ গ্রকর্ষেণৈব 

বনুষঃ সংভক্কারঃ ম্তাম যন্ধ। জ্রীণয়িত। প্রপ্রেৎ স্তাম প্রকৃষ্ট এব ভবেম ॥ (১ম--১৫৭ক৩৭) | 

ইতি [দ্বতীয়স্ত দ্বিতীয়ে একোনবিংশে বর্গঃ ॥ ১৯ 

একপর্চাশতধিক-শততমং ম্ক্তং। 

মিত্রং নয়মিতি নবচ্চমেকাদশং শুক্তং। দৈর্ঘতমসং জাগতং মৈজ্রাবরণং | আগ। মৈজোর। 

জল্রামুক্রমণিক।-্মিত্রং নব মৈত্রাবরুণং হি জাগতং দৈত্রাগ্ভেতি। বিনিয়োগে! লৈলিকঃ। 

তত্র প্রথমা. 

| | |. | | 
মিত্রং মন যং শিম্যা গোষধু গব্যবঃ স্বাধ্যো বিদখে অগ্লী, জীজনন্। 

] 1 | ] 
অরেজেতাং পোদমী পাজন! গির। প্রতিপ্রিয়ং যজতং জনুযামবঃ ॥ ১ ॥ 

৮৬ অথ পদপাঠঃ ০. 

] ] | | | 
মি্রমূ। ন। যগ্। শিদ্যা। গ্রোমু। গব,বঃ| লুইখআধ্যঃ। বিদথে। অপইস্থ। জীজনন্। 

| | 1 | | | | 
অরেজেতাম্। রোদদী ইতি। পাজল!। গির!। গ্রতি। শ্রিযম্। ধজতম্। জনুযাম্। অবঃ ॥ ১ 



২০৮ খখেদ-সংহিত! | [১ মণ্ডল, ২১ অনুবাক, ১৫১ নুক্ত। 

যমগ্রিং শিম্যা। কর্মণামৈতৎ শিমী শঞ্গিরিতি তন্নামস্থ পাঠাৎ। প্রকাশ বুটযুৎপাননাদি- 

ন শত্রমি+ স্থিতং | বদ্ধ শিম্যেত্যেততৎ ক্রিঘয়। সহ সম্বধ্যতে। গোধু বহ্বাধু 

গবাবঃ গা আতুন ইচ্ছন্তঃ | অভ্র যগ্ঘপ গব্যব ইত্যেবালং ন গোতিতি তথাপি 
ক্র্ম্মণ। মিত্রং 

নিমিত্তভূতান 

গব্যব ইতাত্র গোম্বামিত্বং গ্রতিপাগ্ঠতে। তৈকয়াহিত্বাদপি স্তাৎ অত ন্পৃগণীয়া বই] 

ইত্যবগময়িতুং গোঘ্িতি পদং। যথ। চাবামসি (খর সং ৫৩1২৩) গোপতিঃ| গণানাং 

ত্ব/। (খ* সং ২৬২১) গণপতিং। তথ! স্বাধ্যঃ ষ্ঠ আধাতারঃ ফলগ্যোৎপায়িতারং 

পোভনধাানা বা ব্দিথে বাগে অগ্দ, অস্তরিক্ষে বৈছুট তরূপেণ বর্তমানং॥ আপ ইত্যন্তররিক্ষ, 

নাম। আপঃ পৃথিবীতি তঙ্গামন্থক্তত্বাৎ। অগ্রেরন্তরিক্ষাৎপত্তিঃ যদগ্নে দিবি! অন্তগ্ণ 

(০ সং ৬৩1২৪ )জাবা অগ্দ,গ্নে সবিষ্টব ইত্যাদি মন্ত্রাস্তরেষু প্রসিদ্ধাঃ ( খৎ সং ৬1৩৩০ )। 

প্রিয় লর্ষেষাং প্রিয়তম গ্রীণধিতারং বা যজতং যষ্টব্যং অন্নিং আনুযাং জস্মবতাং প্রাণিনাং 

অবঃ গ্রতিরক্ষণং নিমিতীরুত্য শিষা। মথনাদিকর্্ীণ। জীজনন জনয়স্তি যঞ্জমানাঃ। য্থ 

ওপ্ন, নিমিত্বভূতান্থ জীঙ্গনন্ সর্ব প্রাণিনামুপকারায় ৃষটার্থং চেতার্থঃ এবমুৎপরন্তাগ্নেঃ পাজসা 

বলেন গিরা ভয়ঙ্করশধেন চ রোদলী গ্যাবাপৃথপ্যাবরেজেতাং অকং পেতাং অগ্নেঃ সকাশাং 

কম্পনং অরেজেতাং রোদদী ভোতৃবর্যাইতাদি শ্রুতিষু প্রদিদ্ধং (৭০ সং ১।২৩২)। নচ 

সর্বরক্ষণাথমুৎপা্িতোইগ্রিলেকদন্য তীতিমগ্গনয়ৎ | কিমেতদিতি বাচ্যং। নিন্দাস্ততিত্বাং 

যথা লোকৌ বিভীতঃ তথ। প্রবৃদ্ধ। ভবদিতি। স্ত্তী পর্যবসানাৎ যস্প্যতাগিরেব 

প্রতিপাণ্থতে মিত্রস্ত পরং দৃষ্টাস্তিত এব তথাপি ছাস্থানন্তাগ্নেরেব মিত্রত্বানন্স্ত মৈত্রতম' 

বিরুদ্ধম। যন্তা মিত্রং ন সখাক়মির স্থিতং মিজ্রনাকং দেব" যজ্জেংস্তরিক্ষে ব| খত! 

প্রাছুর্ভা বয়স্তি শিষ্টমেতদ্বিশেষেণ তটৈব যোজনীয়ম্॥ ( ১ম ৫১১৭) । 
ঞ তীঁ 

০ 

অথ দ্বিতীয়া__ 

1 | | | 

যদ্ধত্যদ্বাং পুরুমীহলম্ত সোঁমিনঃ প্রমিত্রাসো ন' দ্রধিরে স্বাভূবঃ। 

| | | | 
অধক্রহং বিদতং গাতুমর্চত উত শ্রুতং বুষণ| পল্ত্যাবতঃ ॥ ২। 

»”* অথ পাপ1ঠ: *-- 

| | 
যৎখ। হ। ত্যৎ। বাম্। পুরুধ্মীহলন্ত । লোমিনঃ। প্র। দিজ্রাসঃ। 

ন। দধিরে। মুহঅ।ভুবই। 

| | | 
অধ। ভ্রতম। বিদতম। গাতুম। অর্চতে। উত। শ্রুতম্। বৃধগা। পল্তযংবত/॥ ২ 



২ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ২* বর্গ।] একপঞ্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ২০৯ 
হে মিশ্রাবরুণৌ | যব্যপ্মাৎ কারণাদ্বাং যুবাং পুরুমীহলত্ত বহুলাতীষ্টসেচনন্ত সোমিনঃ 

বার্ভুবঃ সোমৰতঃ স্বাতবনশীলন্ত ॥ কর্ণ যচী॥ ত্যৎ উক্তলক্ষণং কর্ম মিত্রাসে! ন মিজ্রাণীৰ 
মিত্রকৃতাঃ খতন; গ্রদধিরে গ্রকর্ষেণ ধারয়স্তি। ছেতি পুরণঃ॥ অধ অতঃ করণাৎ 
গাতুং যুগ্মদূগমনং অর্চতে ॥ ঝষঠ্যর্থে চতুর্থ ॥ অর্চতঃ পূজয়তে। ধজমানস্ত ক্রতুং কর্ম বিদতং 
জানীতম্॥ বিদেকেটি ব্যতায়েন শঃ॥ উত অপিচ হে বৃষণাঁ কামানাং বধিতারৌ যুবাং 
পল্ভ্যাবতঃ। পণ্ঠ্যেতি গৃহনাম। পঞ্তযাহুরোণ ইতি তগ্নামস্থত্রত্বাৎ। সদঃ প্রাচীনবংশাদিগৃহবতো। 
য্জমানন্ত আহ্বানং স্োত্রং ব। ক্রুতং॥ শৃণুতং ছান্দদে! বিকরণস্ত লুকৃ॥ যন্ধা যদ্ যস্মাৎ 
সোমিনঃ সোমবতঃ পুরুমীহলস্ত এতন্লামকন্ত রাজ্ঞে। মিত্রাস ন মিত্রাণীব স্থিতাঃ স্থাভৃবঃ 
স্বাতবনশীলাঃ স্বস্বব্যাপারসমর্থাঃ দধিরে॥ অধ অতঃ কারণাৎ ভন্তার্চতে অর্চতঃ 
ক্রতুং বিদিতমিতযাদি পুর্ব্ববৎ 1 ( ১ম--১৫১ম--২খ)॥ 

্ ৪ 
ধু 

অথ তৃতীয়।-_ 
| | | | 

আ বাং তুষন্ ক্ষিতয়ে। জন্মরোদস্তেঃ প্রবাচ্যং বৃষণা দক্ষনে মহে। 

। | | | | 
য্াম্ৃতায় ভরথে। যদবতে গ্রহোত্রয়া শিম্যাবীথে। অধ্বরমূ ॥ ৩॥ 

"০ অথ পদপাঠঃ ০৮ 

| | | | 
আ।। বাম্। ভূধন্। ক্ষিতয়ঃ। জম্ম। রোদস্তোঃ গ্রৎবাচ্যমূ। , 

বুধণা। দক্ষসে। মহে। 

| | ] ] 
য। ঈম্। খতায়। ভরথঃ| যৎ। অবতে। প্র। হোত্রয়া। 

| 
শিম্যা। বীথঃ| অধ্বরম্॥ ৩॥ 

হে বৃষণ। কামানাং বধিতারৌ | হে মিত্রাবক্কণৌ | বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধি জন্ম জননং উৎপত্তিং 
পোদে: ভাবাপৃথিব্যোঃ সকাশাৎ গাবাপৃথিবীত্যামেৰ লর্বেষামুৎপত্তেঃ বদ্ধা মিত্র হতি 
সর্ববোপকাধ্যগ্িরচ্যতে। বরুণ ইতি তমোনিবারক আদ্দিত্যঃ। উভয়োঃ পৃথিবীদ্যস্থানত্বাৎ 

৬৬: পূর্বমন্তরে মিতরদৃষান্তত্েনাঘিঃ স্ততঃ। অত ইদমধিগম্যতে অগ্নিরেব দিত্র হতি তথান্তাত্।পি 
অগ্িং মিত্রং ন ক্ষিতিযু গ্রপংন্তং (খ* মং ২৫।২*) মিত্রং বন্ং দুধিতং ভূগবো দধুরিতি চ 
(খ* লং 81৫1১৭ ) । পনাাও ও তা৪ ভোগা ঘআাজর্ভিনা আচ মতাতে দলুকান সর্রাবিমম বলায় 



চু 

৩৬ খথেোদ-সংহিতা ণ [১ মগুল, ২২ অনুবাক, ১৫১ নুক্ত। 

ক্ষিতয়ো মনুষ্য যঙ্মানাঃ আতৃষন্ সর্বতোহলংকুর্বন্তি শ্লাঘস্ত উত্যর্থঃ | জম্মনঃ 

গ্রবাচযত্রদাহ । যদীং যন্মাদদেব কারণাৎ অথবা ঈমিভানর্থকঃ মিতাক্ষব্ঘ্বনর্থকাঃ কমীমি- 

দ্বিতীতাত্ত্বাৎ (নি* ১৯)। খশায় যজ্ঞার ভরথঃ সামর্থাং যৎ যশ্মাচ্চ কারণাৎ অর্বাত 

যুষ্ম'ন প্রাগুবতে যজ্মানায় 'চ তরথোহভিমতং ফলং অথবা ॥ উভয়ন্র কর্ণ? সংগ্রদানত্থা- 

চতুর্থী ॥ যজ্ঞং যঙ্গমানং চ ভরথ উত্যর্থচ। তথ! চ চোত্রয়! স্রতিরূপয়া বাঁচা শিম 

হুবিঃগ্রদানাদিকর্ণা চ প্রবীথঃ প্রকর্ষেণ প্রাপ্রুথঃ | তল্মাত্বৎ প্রাবাচাং জন্ম তৃষয়স্তী ত্যর্থঃ। 

হোত্রেতি বাঙ লাম। হোত্র। গীরিতি তঙ্গামন্থ পাঠাৎ ॥ ( ৯ম--১৫১ম-৩৭ )। 
৩ € 

তু 

অথ চতুর্থী 

ূ | | 

প্র সা ক্ষিতিরম্নরয়ামহিগ্রিয় খতীবানারৃতমাঘে!ষথো বৃহ । 

| | | 

যুবং দিবো বৃহতো। দক্ষমাতৃবং গাঁং ন ধূর্বপযুঞ্জাথে অপঃ ॥ ৪1 

-৮০ অথ পদপাঠঃ ৯ 

“| | 
প্র। লা। ক্ষিতিঃ। অন্রর। যা। মতি। প্রিয়া। খতইবানৌ। খতম্। 

কস । ঘোষথঃ। বুহতৎ। 

| ] 1 
যুবমি। দিবঃ। বুহতঃ| দক্ষম। আইভূবম্। গাম্। ন। ধুরি। উপ। 

০০০ পপি গর ভা আহার 

যুগ্জাথে ইতি। অপঃ॥ ৪ ॥ 
স্ পজিিতি আজঃ 

কে অস্তুরা অন্থুরৌ বলবন্তৌ মিরীবরুণৌ | যুনরোঃ য। ক্ষিতিঃ দেবহজনরূপ। মি মচতী 

অত্যধিক প্রিয়! প্রিয়তরা গ্লীণগিত্রী ব| স! ক্ষিতিঃ প্রকর্ষেণ সংপাদিতা ॥ উপসর্গশ্রুতের্ধোগা' 

ক্রিয়াধ্যাভারং ॥ তামাসীদত'মতি শেষঃ | যাগতৃমর্দেবানাং প্রিদ্নেতি প্রসিদ্ধম্ ॥ আসাদ চ ছে 

খতাবানৌ খতবতৌ | যুবাং বৃহৎ প্রবৃদ্ধং খতমন্মদীয়ং যক্ঞং আঘোষথঃ অবৈকল্োন 

সম্পাদিত ইতি ম্ততমিত্যর্থঃ। যতো যুবং যুবাং বৃহতে! মছতে| দিবে! ছ্যুলোকন্ত ধুরি দর্গং 

তর্গণবহনে সমর্থং অথব! বুচতে| দ্িবঃ মহতে! ছুঃলোকস্থ দেবান্ দক্ষং গ্রীণগিতুমিতি শ্যেঃ। 

ধা কর্মমণি হঠী॥ দিবে! ভ্যোতনাত্মকং বৃহতঃ প্রভৃতং দক্ষং অভিমতসাধনসমর্থং আতুন 

সর্দঘতে। ভবনণীলং অপঃ কর্ম সোমবাগরূপং উপযুঙ্জাথে সেবেথেঃ| তত্রত্যং হবিঃ স্বীকরণ 

ইতাথঃ। উপঘোগে দৃষ্টাত্তঃ। ধুরি শারীরবলত্তনির্ববাহে তদথাং গাং ন ধেন্ুমিব তাং থা 

উপধুঞ্জেত তদ্ধ২। যদ্ধা বিকারে গ্রকৃতিশবঃ | ক্ষীগাদিকমিব তন্মদুতম[ঘেোষথঃ | ৪. 



হ অঙ্ক ২ অধ্যায়, ২৭ বর্গ। ] একপঞ্চাশত্যপিক-শততমং সুক্তং। ২১১ 

অথ পঞ্চমী-- 

| 1 | | 

মহী অব্র মহিনাবারমুথথে। রেণবস্তজ আনম্মন্ধেনবঃ| 

| | | | | | 
স্বরন্তি তা উপরতাতি সূর্ধ/মানিমচ  উষদন্তকবীরিব ॥ ৫ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-. 

| | | | | 
মহী ইতি। অত্র। মহিনা। বারম্। খথঃ অরেণবঃ | তুজং। আ। সগ্রন্। ধেনবঃ। 

শ্বরস্তি। তাঃ। উপরহতাতি। ুরধ্যম্। আ। নিইহম,5: | উষসঃ। তকবীঃহইব ॥ ৫| 
পি পি গ্হঃ 

হে মিব্রাবরূণৌ | যুবাং মহী মহত্যাং॥ লণ্ুষ্যে কবচনে পূর্বববর্ণ দীর্ঘঃ। ঈদূতৌ চ সপ্ুমার্থে 

ইতি প্রগৃহতা॥ অত্রান্তাং পৃথিব্য'ং মহন। মহত্বেন য। পেনৃঃ বারং বরণীষ্বং গ্রাদেশমৃথথঃ 

সম্পাদয়থ; ॥ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাইয়ং॥ গমনাদিবাবহারস্ত তয়োরধীনত্বাৎ গ্যাবাপৃথিব্যো রভি- 

মানিদেবত্বাচ্চ (মত্রাবরুণয়োঃ তা এতা ধেনবে! গাবং সায়ংকালে যুম্মন্মহত্থেন অরেণ৭ঃ 

অনবস্থাঃ তস্করাভ্যনপছারেণানষ্ট। ব! তুঙ্গঃ-ক্ষীরাণ।ং প্রদাত্র্যঃ ॥ তুজতিদ্'নকর্মা। ॥ সপ্মন সন্মনি 

গোষ্ঠে আ' আশ্রিতাঃ আ।গচ্ছন্তি বা॥, উপসর্গশ্রতর্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ1 তা এবকারিত। 

ধেনবঃ উপরতা।ত উপরাতাতৌ ॥ সপ্তম্যা লুক ॥ মেঘানাং বিস্তারবত্যস্তপিক্ষে মেঘ।চ্ছন্নে সতি 

সথধযং সর্ধন্ত প্রনবিতারং স্থীর্ধ্যং শোভনসামর্থাং বা স্থৃবীর্যোমর্ধ। যথা গোপান্তত ইতি। তং 

স্ধান্ত হুর্যযতমি ত শ্রত্যন্তরাৎ (তৈ* ব্রাৎ ২২১০)। আদিত্যমভিলক্ষ্য স্বরস্তি স্বর্যাস্ত 

হুখসংচারায় | স্ব শব্দোপতাপণোঃ ভৌবারিক£॥ কন্মিন্কালে ইতি তছ্গ্যতে | নিত্র,চঃ উষসঃ 

সর্বেঘপি সায়ংকালেষ,ষঃকাত্যু চ। তত্র দৃষ্টান্ত; | তকবীরিব ওকাস্তেনঃ তস্য বেতা গন্ভ মনুষ)ঃ 

দবথ। ক্রোশতি তদ্বৎ এবং নিকদ্ধানাং গণাং মুখসঞ্চ রো] যুঙ্ম1ায়ত্র £তি তয়োঃ স্তিঃ॥ ৫ | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত [ততীয়ে বিংশো বগঃ॥ ২০ ॥ 
ক রিং 

ডি, 

অথ ষষ্টী-_ 

| | | | | 
আবমুতাঁর় কেশিনীরনুধত মিত্র ত্র বরুণ গাহুমচথিঃ।| 

অব তন! অত 2৩ বিএ শক 270 রিনি ওক পপ 5 [এর 



২১২ ধখেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল, ২১ অহ্বাক, ১৫১সুক্ক। 

সত অথ পদপাঠং *--- 

া | | | | | 
|| নাম্। খতায়। কেশিনীঃ। অনুষত। মিত্র। যত্র। বরণ। গাতুম্। অর্চথঃ। 

অব। অনা। স্ঞজতম্। পিশ্বতম্। ধিয়ঃ| যুবম্। বিপ্রন্ত। মন্সনাম। ইরজ্যথঃ ॥ ৬। 

হে মিত্রাবরুণৌ | কেশিনীঃ কেণবত্যোহগ্রে্জীলাঃ বাং যুবয়োঃ খ্জতার যজ্ঞা্থং আনুষত 
হুবিঃনমর্পণেনাতিপুযয়ন্তীত্যর্থঃ| কুত্রেতি তছুচাতে। হে মিত্র! হে বরণ! যুবামুতৌ 

যত্র যাগে গাতুং গমনং দেনযজনদেশং ব1। গাতুরিতি পৃথিবীনাম গাতুঃ পুষতুযুক্ত ত্বাৎ। 

অঙ্চথ:ঃ পুজয়থঃ শ্বীকুরুথ ইত্যর্ঃ| আগত্য চ ত্বনা আত্মনৈব অবস্থজতং বুষ্টিমবাড মুখং 
বিহ্বজতং তথ! কৃত্াধিয়োহম্মদীয়ানি কর্দাণি পিন্বতং বধপ্পতষিত্যর্থঃ| এবং কুত্বা বিগ্রশ্ঠ 

মেধাবিনঃ যজমানন্ত মন্মনাং মননবতীনাং স্ততীনাং যুনং যুবাং ইরজ্যথঃ ঈশ্বরৌ স্বামিনে 

ভবথঃ ॥ ইরজ্যতিবৈর্ব্যকর্ধ্া | ইরজ্যতি পত্যত ইতি তন্নামস্থত্রত্বাৎ ॥ *( ১ম-+১৫১সু--৩ঞ )। 
ধ ঙ 

৩ 

অথ সপ্তমী-- 

| | | 
যো বাং যজ্ৈঃ শশমানোহ দাশতি কৰির্োতা যজতিং মন্মসাঁধনঃ। 

| | ] | 
উপাহতং গচ্ছথো বীথো অধ্বরমচ্ছাগিরঃ স্ত্রমতিং গন্ভতমন্মযু ॥ ৭ 

»--* অথ পদপাঠঃ * -৮ 

| | | | 
যঃ| বাম্।| যজ্ৈঃ। শশমানঃ। হ। দাশতি। কবিঃ| ছোতা। হক্জতি। মন্মইসাধনঃ। 

| | ] | | 
উপ। অহ। তম্। গচ্ছথঃ | বীথঃ। অধবরম্। আচ্ছ| গিরঃ। 

| 
হ্ৃহমতিম্। গত্তমূ। অন্মযু ইত্যন্রইযু ॥ ৭॥ 

যে। হু যঃ খলু যক্ষমানে। বাং যুবামুদ্দিহ্য যুলাভ্যাং ব| য্সৈর্য।গৈর্নিমিতভৃতৈ শশমানঃ 

শংসমানে! দাশতি হুবিরাদিকং স্ব স্ব ত্বং নিবত যুম্সৎ শ্বত্বাপাদনং করোতি ঘত্র এব কবি? 

অনুগানঃ যে বা অনুচনাস্তে কবয় ইতি শ্রুতেঃ (এ, ব্রাৎ ২1২)। অথবা কবিের্ধাবী 
হোত! সম্যকৃহোমনিষ্পাদকে! যজমানে। মন্মসাধনঃ মননীয় দ্রব্য দক্ষিণাদিলাধনোপেতঃ মন্ 

যজতি দোমযাগাদিকং করোতি তমেব য্রমানং ন্ুুমতিং শোভনগ্রজ্ঞং উপ উপলক্ষ্য গঞ্জখ: 

অহ গ্রাপথঃ খলু। প্রাপ্য চ অধবরং তদীয়ং যজ্জং নীথঃ কাময়েখে | কিঞচ অন্বযূ মন্ 



২ অষ্টক, ২ অধ্যায়) ২১ ব্গ। ] একপঞ্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ২১৩ 

কামক়মানৌ যুবাং গিরঃ স্ততীঃ আচ্ছ অঞ্িলক্ষ্য গম্তং গচ্ছতং তা?ুশং মাং প্রাপ্য স্ববতীঃ 
স্বীকুরুতমিত্যর্থঃ। অত্র যস্তপি তমিতি সামান্তনির্দেশঃ প্রতিভাতি তথাপি অন্মযু 

ইতাক্তত্বাদদীর্ঘ তমা; স্বাত্মানমেব পয়োক্ষতয়োক্তবানিতি গম্যতে। যদ্বা যে! দশতি যশ্চ 
যঞ্জতৈ তমুপেত্য তদীম়ং যজ্ঞং কাময়েথে অতোহম্মযূ যুবাং স্থমতিঃ মাং মদীম! গিরঃ 

স্্ুতীঃ অচ্ছ অভিলক্ষ্য গচ্ছতম্ ॥ ( ১ম - ১৫১হ--৭থ )॥ 
ক ডি 

চে 

অথাষ্টমী-_ 
| | | | 

যুবাং যজ্ঞৈঃ প্রথমাগোভিরঞ্ত ধতাবান! মলপে! ন প্রযুগ্জিযু। 

| | | | | 
ভর্তি বাং মন্মনা সংযত! গিরোদৃপ্যতা মনপ! রেবদাশাখে। ৮॥ 

৮৪ অথ পদ্ঘপাঠ *-* 

| | | 
যুবাম্। যজৈঃ | গ্রথম। | গোভিঃ। অগ্রতে। গুতইবান!। মনসঃ। ন। প্রহযুক্কিষু। 
খু গোরা ওর 

| | | | | | ৃ 
তরস্তি। বাম্। দন্মন!। সম্হয়তা। গিরা। অদৃপ্যতা। মনসা। রেবৎ। আশাখে ইতি ॥৮॥ 

হে গ্তাবানাঁ যক্ঞবন্তো। বুষ্টযুদকবস্তৌ ব1 মিত্রাবরূণো | 

ধজ্জম'নসাধনৈর্গেঠতিঃ গোবিকাবৈঃ পয়আদিভিঃ অঞ্জতে বাওয়ন্তি। যজ্জমানাঃ দেবভাগং যাগেষু 

্ীরাদিভির্যগত্ত ইত্যর্থঃ। যদ্ধবা গোভির্বাগ ভি রঞীতে অ্ববস্তি। তত্র দৃষটান্তঃ| প্রযুক্কিষু 

প্রয়োগেষু দনসে। ন। কর্ণ ষ্ী। মন ইব তদ্ধথ| প্রথমং ব্যওয়ন্তি মুখ্যং কুর্বস্তি তৎ- 

পুর্বকত্বাৎ সর্বব্যবহারস্ত | কিঞ্চ, বাং যুবাং মন্মন] মনন্বতা সংযত! যুবামেব লমান গচ্ছছ।| 

চিত্বেন গিরঃ স্ততীর্ভরন্তি সম্পাদয়ন্তি। যন্মাদেবং তশ্মৎ অনৃপাতা অনভিতবতা মনসা 

প্ররৃষ্টেন চেতস। যুক্ধৌ সন্তৌ রেবৎ ধনবৎ কর্ম্মান্মমদীন্নমাশাথে অশ্রবথে ব্যাগুথঃ দদাথে 

ইত্যর্ঃ॥ অস্সোতল(টি অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচন|(দিড তাবঃ ॥ ( ৯ম ১৫১৮৭) | | 
রঃ চি 

চি 

যুবাং গ্রথম। গ্রথমৌ যক্তৈ- 

অথ নবমী-- 

] ূ | | 
রেবদ্য়ে। দধাথে রেবদাশাথে নর! মায়াভিরিত উ 

| ৃ ] | 

ন বাং গ্ভাঝেহভিরে্মেত দিদ্ধবো ন দেবত্বং পণয়ো| নানশুর্ঘমূ ॥৯॥ 
জা রি 

| | 
তি যাহিনমূ। 



২১৪ ধর্থেদ-সংহিতা । [১ মণ্ডল, ২১ অনুবাক, ১৫২ হুক্ত। 

»-০ অথ পদপাঠঃ *₹- 

| | . | | | 
রেবং | বয়ঃ| দধাথে ইতি। রেবৎ। আশাথে ইতি। নরা। মায়াভিঃ।. 

| | 
ইতঃইউত্তিঃ| মাহিনম্। 

| | 
ন। বাম্। ছ্াবঃ| অহহভিঃ| ন' উত। সিন্ধবঃ। ন। দেবইত্বম্। 

| 
পণয়ঃ। ন।, আনশুঃ| মঘম্।॥ ৯॥ 

হে চিত্রাবরূণৌ | যুধাং রেবৎ ধলবৎ বয়োহননং দধাথে উভতয়ঞ্চ ধারর়থঃ | যন্মাদেবং 

শুন্মাদ্রেবং ধনবৎ সহ দৃষ্টত্বাৎ বয় ইতি গমাতে ধনবিশিষ্টমন্নং হে নর! নেতারো যুনাং 

আশাথে অশ্প বাথে অন্মঙ্যং দদাথে ইত্যর্থঃ| কীৃশং? মায়াভিঃ যুধঘোঃ প্রজ্ঞাভিঃ ইত 

উতি ইতঃ অন্মদভিমুখং গমনবৎ ইতোরক্ষণবদ্ধ|' মাহিনং মহন্নামৈতৎ অতিমহৎ ঈদৃ:শা. 

রাঁবয়োরেতাদৃশং সামর্থাং কুত ইতাত আহ! বাং যুবয়োর্দেপত্বং অহভিরহোছিঃ 

রাত্রিভিঃ। অনত্রাহশদ্ধেন রাত্রিরতিধীয়তে। গ্োশবেনাহ£ পৃথগভিধানাৎ তাভিঃ সহিতা 

ছ্যাবে। দিবলানানশুঃ ন প্রাপ্র,বস্তি । অহ্শ্চ রাত্রিশ্চোভেন তরত ইত্যর্থঃ | উত অপি 

পিন্ধবঃ স্তদদননীল| নস্ভে। না চৈবানশুঃ তথ যুবয়োর্দেবত্বং পণযোইম্থরা অপি নানশুঃ মং ধনং 

চ নানশিরে লো ক্রয়ে যুবয়োঃ পরাভবিতারে! ন কেহপি সম্তী চার্থঃ ॥ (১ম--১৫১ম নথ )। 

ইতি 'দ্বতীয়্ত দ্বিতীয়ে একবিংশে। বর্গঃ ॥ ১॥ 

দ্বিপর্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং | 
তি 

যুবং বস্ত্রাণীতি সপ্তর্চং দ্বাদশং ্ুক্তং দৈর্ঘতমলং | অনাঁদেশপরিভাষরা ভ্েটুভং 

মৈরাবরুণং | পুর্ব মৈরাবকণং হাঁত্যুক্ত্বাৎ সুক্তবিনিয়োগে। লৈদিকঃ। মৈত্রাবকণে 

,পশাবাস্তাবপায়া' ষাজ্যা! প্রদানানাবিতি খণ্ডে হ্তত্রিতম্-যুধং বন্ত্রাণি  পীঁবদাবসাথে 

প্রবাহবাসিহ্থতং জীবসেন ইতি। দৈব সমাবর্তনে নববন্ত্রধারণে বিনিযুক্তা। সুত্রিতঞ-. 

যুবং বন্ত্রাণি গীবাথে ইত্যহ তে বালসী আচ্ছাছাতি ॥ (১ম_-১৫২স)। 

সৈষ প্রথমা 
| | | | | 

যুবং বস্্রাণি পীবস| বসাঁথে ফুবোরচ্ছিদ্র। মন্তবোহ সর্গাঃ। 

| | | 
অবাতিরতমম্বতানি বিশ্বখতেন মিব্রাবরুণ। নচেথে ॥ 2 ॥ 



২ ছষ্টক, ২ অধ্যার, ২২ বর্গ। ] দ্বিপঞ্চাশত্যধিক-শততমং সৃক্তং | ২১৫ 

--* অথ পদপাঠঃ *--) 

| | | | | 
যুবম্। বন্ত্রাণি। পীবসা। বলাথে ইতি। যুবোঃ। অচ্গিদ্রাঃ। মন্তবঃ। হ। সর্গাঃ। 

| ূ | | 
অব। অতিরতম্। অনৃতানি । বিশ্বী। খতেন। মিক্রাবরুণ।| সচেথে ইতি ॥১॥ 

হে মিঞা বরুণো। | পীবস! পীনে যুবং যুবাং যন্থা পীনস! গীনান্তচ্ছন্নানি বন্ত্রাণ্যাচ্ছ, 

দানয়োগম্য'নি বাসাংস বসাথে অচ্ছাদয়থঃ। যদ্ধা পীবস! স্ুলেন গ্রভৃততন তেজস। 

বন্্রাণি দধাথে অবিচ্ছিন্নানি বন্তপ্কানীয়ানি তেজাংসি ধারয়থ ইতার্থ;। কিঞ্চ যুদয়োঃ 

সর্গাঃ হাঃ অচ্ছি্রাঃ অচ্ছিন্নাঃ মন্তঝোহ মননীয়াশ্চ ঈদৃশৌ যুবাং বিশ্বা বিশ্বানি 

সর্বাণি অনুতাতি অনত্যানি অগপ্রিয়াণি পাপান্তবাতিরতং নাশয়তম্॥ বিশ্বৃচাতর সংহি- 

ভায়াং খত্যক ইতি প্রকৃতিভাবে! তুন্বত্বং চ॥ পতেন ফলেন তংসাধনেন যজ্েন বা 

পচে.থ সংগচ্ছেথে অন্মত্যং যোজরথ ইত্যর্থঃ ॥ ( ১ম-.৫২--স-১ফ)। 

অথ দ্বিতীয়া । 

| | [ 
এতচ্চনত্বো বিচিকেতদেষাং সত্যো মন্ুঃ কবিশতন্ত খঘাবান্। 

1 | | | | 
ভ্রিরশ্রিং হস্তি চত্ুরশ্রিরুগ্রো দেবপিদোহ প্রথমা অজন্রন্॥ ২ 

»-* অথ পদপাঠঃ *- 

| | 
এতং। চন] ত্বঃ। ধি। চিফেতৎ। এষাম্। সত্যঃ| মন্ত্রঃ কবিইশস্তঃ। খঘাব'ন্। 
ছা গর গুঙ্জে পচ ০০০০০ বি এ আর ভিটি ও পু গত এয 

| | | 
তিহমশ্রিম। হত্তি। চতুঃংমশ্রিত | উগ্রঃ দেবইনিদঃ। হ' গ্রথম £| অজন্॥২। 

এযাং এতয়োম্বধ্ে ॥ বহুবচনং পুষ্জার্থট। যদ্ব। তদনুচরাপেক্ষম] বছুবনং | এতমোর্শধো 

ত্ঃ চন এক এব এতৎ বক্ষ্যমাণং সামথ্যরপং কর্ম বিচিকেতৎ বিশেষেণ চেততি 

অনুতিষ্ঠতীত্যর্থ;| স বিশেষ্ততে। স একঃ সত্যে! বাধ'ং সংস্ত ভবে! বা মন্ত্রো মননবান্ 

কবিশত্তঃ কবিভিন্মেধাবিতিঃ শংসনীয়ঃ খধাবান্ হিংসাবান্ অনেন বক্ষ্যমাণন্ত সামর্থ্য 

সংভাবিতা প্রতিপাদ্িতা ভবন্ধিতুুক্তম ॥ কিং তদিত্যাশংক্যাহ ভিরশ্রিং অশ্রিত্রয়োপেত- 

মাযুধং ত্রিরশ্রি তথস্তং॥ মন্তর্থো লুপাতে | উপলক্ষণমেতৎ॥ সর্ববাধুধদম্পনমিত্যর্ঘঃ এতনা- 



২০৬ খখেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২১ অনুবাক, ১৫৩ শক্ত । 

আনং বাঁ চতুরত্রিঃ ততোপাধিকাবুধবান্ ন কেবলমাঘুধলামর্থ্যং কিং তু উগ্রঃ মুগ, 

বল: মস্তি হিনস্তি অতিবলং শক্রং কিংচ যুবয়ো(রুকপ্তৈব সামর্যেন দেখানদোহ দেবণিন্া- 

কান্ত গ্রথমাঃ সবর্থাঃ সস্তোইপি অলপ ন্ স্বয়মেব জীর্থ। তবস্তি | জীর্ধতেঃ শ্তনি ব্হলং ছন্দ" 

সীত্যুত্বং ॥ থুবযোর্্মধ্যে একোইপি ম্ছাবলঃ মিলিতয়োস্ত সামর্যে কিদুবক্তব্যমিত ভাবঃ। 

অপবা এষাং যুবয়োরেতৎ উত্তরত্র বক্ষামাণং সামথ্যং একঃ সত্যার্িলক্ষধো বিচিকেতৎ 

বিশেধেণ জানাতি | শেষং পুবিবৎ ॥ (১ম -১৫২হ--২খ)॥ 

চি রা 

ক 

অথ তৃতীয়-- 

1 ৃ 1 | 

অপাদেতি প্রথমা পন্বতীনাং কন্তন্বাং মিত্রাবরূণাচিকেত। 

1 | | | 
গর্ভোভারং ভরত্যা। চিদস্ত খতং পিপপ্যনৃতং নিতারাৎ ॥ ৩॥ 

পপ কয জথ পদদপাঠ: 9 

| 
অপাৎ। এতি। গ্রথমা। পংইবতীনাম্। কঃ। ভৎ। বাম্। মিব্রাবরণ|। আ। চিকেত 
০ ০০০ পে স্স্ষ ডা পা জগ সম »্ পজ প্র জট জোহা 

সা ভারম্। ভরাতি। আ। চিৎ| অগ্তা। খতম্। পিপর্ি। অনৃতম্। লি। তাঁরীৎ॥ ৩ 

হে মিত্রাবরুণ। িক্রাবরূণৌ | পদ্ধতীনাং মনুষ্মাদীনাং প্রজ্জানাং প্রথম। প্রথমভাবি 

অপাৎ পাদরহিতোষাঃ গ্রতিদিনং স্ু্ধাচন্ত্রাদ্দিবৎ স্বন্তাঃ পরিভ্রমণাভাবাৎ স্রধ্যগমনেট 

ত্বগমনাদপাদ্দিতি চ এনীতি চোপচর্ষতে | তৎ তাদুশং ঘাং যুবদ্ছোঃ প্রসিদ্ধং কর্মী : 
_আচিকেত কঃ আিমুখ্যেন জানাতি। কিত জ্ঞানে ॥ অতঃ স্বত্যমিত্যথঃ1 মিত্রাবকণণ 

রছোরাত্রঙেবত্বাদছোরাত্রয়োরগুর[লন্তৈবোষন্থাদে 5ৎ কর্মত্বং ॥ কিং চান লোকস্ত ভা 

নির্বাহ গর্ভ; যুবয়োঃ গর্ভস্থানীযঃ শিশুরাদিতয; অহোরাত্রয়োন্মধ্য কাল উৎপত্তেস্তাত্যা্ 

মিত্রাবরুণত্বাৎ অহ্োরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণাৰিতি শ্রুতেঃ। স খ্াঞুরতি 'চিৎ সমস্ত 

নির্বহত্যেব হরতি বাহ ভারং জাড্যং ॥ চি'দত্যবধারণে॥। তৎকথমিতি তহুচ্যতে -ঞ। 

সত্যং জগতঃ গ্রকাশগমনারিরূপং পিপি পুরয়তি ভানৃঠং উক্তবিধলক্ষণং অন্ধকা 

গমনাদিনিরোধঙ্চ নিতারীৎ নিভরতি নিমজ্জ্তি নাশরতীত্যর্ঃ। পিশে ্ জমস্কারবনর' 
কন্দ যুম্মৎন|মথ্যাদিতি ॥ (১ম--৯৫২ -৩৭%)॥ 

ছী ১০ 
রী 



হজসটক, ২ অধ্যার, ২২ বর্ণ] দ্বিপঞ্চাশত্যুধিক-শততমং সুক্তং। ২১৭ 
অথ চতুর্থী-- 

| 1 | 1 | যস্তমিং পরিজারং কশীনাং পশ্টামসি নোপনিপগ্ভমানম্ 

| | | | অনবপৃগঞ। বিততা বদানং প্রিয়ং মিত্রন্ত বরুণস্ত ধাম ॥ ৪॥ 

সপ অথ পদপাঠত *.. 

ৃ 1 । প্রইযস্তগূ। ইৎ। পরি। জারম্। কনীনাম্। পঞ্ঠমলি। ন। উপইনিপদ্থমানম্। 

| । | | | | অনবহপৃগখা। বি২ভতা। বসানম্। প্রিত্মূ। মিত্রস্ত। বরুণন্ত। ধাম & ৪ 
্ এজন 

কনীনাং কমনীয়ানাং দীপ্তানাং কন্তকাস্থানীয়ানাং উষসাং ॥ ফনতেঃ কান্তি ইঞ্ 
কুদিকারাদক্তিন ইতি ভীষ,। আমি কন্তাশব্স্ত বাছান্দসং সংপ্রসারণম॥ তালাং জারমাদিত্যং 
্রযস্তমিৎ প্রগচ্ছস্তমেব পরিপন্তামলি বং পরিপপ্তামঃ উপনিগগ্ঘমানং ক্ষণমাত্রমপি নিষীদস্তং 
ন পশ্তামঃ এতদপি তয়োঃ সামর্থযং। পুনস্তদেব বিশেষ্যুতে। অনবপৃগ ণ। অনবপৃগ গাঁমি অসং- 
পৃক্তানি অতএব বিততানি তেজাংসি বলানং আচ্ছাদয়স্তং গ্রিষ্ং সর্কেষাং প্রিক্সভূতং মিত্রস্য 
ঘরণন্য চ ধাম তেজংদ্থানভূতং বদ্ধ! গ্রিরং ধামেতি সংবধ্যতে তয়োঃ প্রেমস্থানং ঈদৃশমানিত্যং 
যুঘ্দনুজয| লঞ্চরস্তং পশ্তামলি 1 (€ ১ম--১৫২নু-৪খ)॥ 

খা ধীঁ 
ঙ 

হাথ পঞ্চমী-_- 

| 1 | 
অনশ্বো জাতো৷ অনভীশুরব্ধা কণিক্রদৎ পতয়দু্বসানুঃ। 

| ] | ও 
অচিত্তং ক্রদ্মজুজুষুরুবানঃ প্রমিত্রে ধাম বরুণে গুণস্তঃ ॥ ৫॥ 

সত অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | অনন্বঃ। জাতঃ। অপভীন্তঃ| অর্বা| কনিক্রদৎ। পতন্বৎ। উর্দংসাহঃ। 

|| | | | অচিত্তমূ। বরন্ধ। ভুভূযুঃ। ক গ্র। মিজ্রে। ধাম। বরুণে। গৃণস্তঃ॥ ৫8 

খগ্বেদস্-২য় অইক--১৫২-৫৪স---২৮ 



২১৮ ধথেদ-সংহিতা | 1 ১ মণ্ডল, ২৯ অসুবাক, ১৫১ ক 

স এবাদিত্যঃ অনশ্বঃ যগ্চপি শীঘ্রগাম শ্বরহ্িতঃ তথ। অনভীত্ত: আলম্বনাধারপ্রপ্রহ" 

স্বানীয়রশ্েরহিতঃ তথাপার্বযাঞাতঃ ীঘ্বরগমনবানসম্পন্নঃ তথাবিধোয়মাদিত্যঃ কনিক্রদৎ 

অতার্থং ক্রন্দন ॥ ক্রনের্যঙলুগস্তচ্ছতরি দ[ধর্ত্যাদে৷ নিপাঁতাতে ॥ উর্ধনানুঃ উপরপরি 
সমৃজ্ধ- 

য়পঃ সন পতয়ৎ গচ্ছতি। অচিত্রং চিত্বাবিষয়ং ব্রদ্ধপরিবুঢ়ং উক্তরূপং কর্ম মিত্রে বরণ ট 

উভয়োধধাম তেজঃস্বানং যুবানঃ মিশয়ত্তঃ ॥ তয়োধান্ি আরোপরয়ন্তঃ তথ প্রণৃণস্তঃ 

যুবয়োস্তেকঃপ্রভীবমতি গ্রকর্ষেণ শ্বস্তঃ। জুঁজুখু সেবস্তে মচুয্াঃ হুর্যন্ত নিরালঘা্তরি- 

সঞ্চারাআকং কর্ম বরুণমিত্রয়োরধীনমিতি স্তব্তীত্যর্ঘঃ॥ ( ১ম--১৫২ই- ৫ধা)॥ 

কি ঙ 
ক 

অথ ষষ্ঠী-- 

| | | | 

আঁ ধেনবো মাঁমতেয়মবস্তীব্রদপ্রিয়ং পীপয়ন্তসন্থিক্,ধন্। 
৬ 

| | | | 

পিত্বে। ভিক্ষেত বয়ুনানি বিদ্বানাসাবিবাসন্নদিতিমুরুয্যেত ॥ ৬ ॥ 

০ অথ পদ্পাঠঃ ০. 

1 | | 1 

আ। যেনবঃ। মাঁমতেয়ম্। অবস্তীঃ। ব্ৎপ্রিয়ম্। লীগয়ন্। সন্মিন্। উদন্। 

হু রড পপ 

গা) চে ভাট 

| 
পিত্বঃ | ভিক্ষেত। বযুনানি। বিদান্। আঁদা। আহবিবাসন্। অদিতিমূ্। উরুষ্যেৎ॥ ৬। 

৯৮ 
হাত | কাস্স্প জা 

সস 

মামতেয়ং অমতায়াঃ পুত্রং দর্খতমসং মাং রঙ্গপ্রিয়ং পরিবৃঢন্ত কর্মণং প্রিয়তমং পরিবুঠ' 

াগ্নে গ্রীণরিস্তারং বা অবস্তো। অবত্য: গ্রীণযস্তাঃ ধেনবো গাবঃ স্বপ্মিন ম্বকীয়ে উধন্ উি 

আপী'ন্ সর্বত আপ্যায়ন প্যা়তের্নিচি ছান্দসঃ পীভাবঃ ॥ উধোগতেন ক্ষীরেণ যুবাত্যাং 

গ্রদত্থেন নোতন্মন্ রক্ষত্বিত্যর্থ। মিআবরুণা্যাং পয়ন্তেতি শ্রতেঃ1 এবং প্রদত্ত ছবি! 

বয়ুনানি অগষ্ঠানবিষয়ন্ঞানানি বিদ্বান জানন্ হুতশেযো তক্ষণীয় ইতাবগচ্ছন্ দীর্ঘ হম; 

পিত্বঃ পিভোঃ ভৃতিষ্টন্তানস্ত তাদগরং আস আন্তেন ভক্ষফ্িতং ভিক্ষেত যাঁচেত যুক্সাপ কিং 

আবিবাসন্ যু1ং সমন্তাৎ পগ্চিরন্ অদিতিং অথগ্ডিতং অন্যুলমেতৎ কর্ম উরুত্োৎ রঙ্গে 

যথ। শিষ্টং ভিঙ্ষেত যথ। চ কর্্মসমাপনেন রক্ষেৎ তথা গীপয়ন্লিতার্ঃ। ( ১ম-১৫২ম-৭ )1 

ব্ঃ বড 
চে 

মত্রাবরণপশৌবপায়ঃ এযানুবাক্যা। সত্িতং চশ্পআ বাং নিত্রাবন্কণ। হবু 

মায়তং মিএাবঞণেতি। 
* 



৭ জষ্টক, ২ অধ্যার, ২২ বর্গ ।] ভ্রিপঞ্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং | ২১৪৯ 

নৈষা সপ্তমী 
| | 1 ও 

আ বাং মিত্রাররুণা হব্যজুষ্টিং নমসা দেবাববসা বরৃত্যাম। 

] | |. 
অন্মাকং ব্রঙ্গ পৃতনাস্থ সহা। অন্মাকং বৃষ্টির্দিব্য। স্থপারা ॥ ৭8 

-”* অথ পদপাঠঃ *--. 

| 
জাঁ। বাম্ মিরাঁবরুণ!। হুবাইভুষ্টিম। নমল|| দেবৌ। আবল]। ববৃত্যাম্। 

টি রর | টিটি সহাত। অন্মাকম্। বুটটি। দিব্া। সুগার] ॥-৭ | 

ছে দেবৌ দেবনণীলৌ মিক্রাবকণ! মিজাবরুণৌ | বাং ঘুবাং হবাুঙিং হবিঃসেবাং নমস| 

নমস্কারোপলক্ষিতেন স্তেস্থ্েখ অবদ! রক্ষণেন নিমিত্তভূতেন আববৃতাং আবর্তয়েরং ঘদ্ধা 

নমস্কারেন অবপ। অগ্জেনে চ আববৃত্যাং। কিংচ হে মিত্রাবরূণী। | অন্মাকং সম্থনথি 

বন্ষেদানীং ক্রিয়ম'ণং পরিবৃঢ়ং কর্ম পৃতনাম্থ সংগ্রামেযু সহা। সহাৎ শত্রনভিভূঘাৎ 

অনেন কর্মণা শজ্নভিভবেয়মিত্যর্থঃ। কিংচ অস্মাকং দিব্যা দিবিভবা বৃষ্টিঃ মৃপারা 

হুটুপার্রিত্রী ভবত্বিতি শেধঃ| বৃষ্টো। সত্যাং ব্রীহাদিদ্ধর| কর্সমাপ্রেধিতি তাবঃ॥ ৭1 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে দ্বাবিংশে! বর্গ: ॥ ২২॥ 
ধা ঙীঁ 

ঙী 

ত্রিপঞ্চাশতাধিক-শততমং সুক্তং। 
রগ্ষ্টি এশা 

গাজা এজ 0 $ ডি 9 ০০০০ শপ 

টি সপর্ি 

যজামছে বামিতি চতুর্খচং চতুদিশং হঞং। দৈর্ঘঠমপং তৈটু গং মৈত্রাবরুণং | বঙ্গামছে 

চতুঙ্ষমত্যানক্রমণিক|| বিনিয়োগে। পৈজিকঃ। (১ম-১৫৩ছ)। 

তত্র প্রথম 

| | | ও 

যজজামহে বাঁং মহঃ সঙজোষা হণ্যেভিমিত্রাবরুণা নঘোভিত। 

৷ | | | 
স্বতৈর্ৃতন্ন, অধয়দ্বামন্ম্ে অধধর্ধবে! ন ধীতিভির্ভরন্তি ॥ ১. 

সাজার 

শর জাজ উড খত এ গার 



২২০ ধথেদ-সংহিত1 | [১ মণ, ২১ অনুবাক, ২৫ হু, 

স্”ও অথ পদপা$৯ *- 

] | ] | 

| 
স্ৃতৈঃ। স্বতম, ইতি ঘ্ৃতহস্স.। অধ। যৎ। বাম্। অন্মে ইতি।। 

ৃ | | 

অধবর্যবঃ। ন। ধীতিইভিঃ| ভরস্তি ॥ ১ |" 

হে দ্বতন, দ্বতক্ছ আ্রাবিতারৌ মিত্রীবরুণৌ | মছে। মহ্ান্তৌ বাং যজামহে পুজয়ামঃ 

বজমান। খতিজশ্চ। কীদৃশাঃ1 সজোষাঃ সমানগ্রীতিযুক্তাঃ। কেন লাধনেনেতি তছচ্যতে | 
হুব্যেভিঃ পুরোডাশাদিভিঃ দ্বতৈশ্চ নমোভিঃ নমস্কারোপলক্ষিতৈঃ) অধ অপিচ যদ্ধন্মাৎ 

ফারণাৎ বাং যুবাং অন্রে অন্দীয়াধবর্যবে! ন অধবর্বোইপি। অত্র ন শকোহপ্যর্থে তেইপি 

ধীতিভিঃ শ্বকীয়ৈঃ বর্শভিঃ ভরস্তি গোষয়স্তি তক্মাদ্যজামছে ॥ (১ম--১৫০সুস্১৬ )॥. 
বি রী, 

অথ দ্বিতীয়া-_- 
| | | 

প্রস্তুতিরবাং ধাম ন প্রযুক্তিরযামি মিত্রাবরুণ। হৃবৃক্তিঃ। 

| | | | ] | 
অনক্তি যদ্বাং বিদথেষু হোতা স্য়ং বাং সুরিবর্ব ষণাবিয়ক্ষন্ ॥ ২ ॥ 

স্”* অথ পদপাঠ *.৮ 

| | ] 
গ্রহস্ততিঃ। বাম্। ধাম। ন। প্রহ্যুক্তিঃ । অযামি। মিঞাবরূণ1। হুইবৃকত্তিঃ। 

] |] ] | 
জনক্তি। যত। বাম্। বিদথেযু। হোত|| নুয়ম্। বাম্। স্ুরি্। বৃষণৌ। ইযক্ষনু ২1 

ছে চিত্রাবরুণৌ। বাং যুবয়োঃ সন্বন্ধিনোঃ যাগস্ত গ্রস্ততিঃ প্রস্তাবনা! করোমিতি সংকল্প 

এক ন প্রযুক্তিঃ) কৃতনসপ্রয়োগো' ন সম্পন্ন তাবটতৈব যুবয়ো যুবয়োধণন তেজঃস্থানমধামি 

প্রাপ্লোমি। সুবুক্তিঃ যুবয়োঠ শোঞ্জনাবর্জ কশ্চ যুহ্ম(ৎ পরিগ্রহাদণ্দি য যদ তু বিদথেষু যজ্তেযু 

বাং হোতা ডোমনিষ্পাদকোহ যুমধবর্ধ,াঃ অনক্কি হবিষা গচ্ছতি ফোমং করোতীত্যর্থঃ। যথা ছোতা 

দেবানামাহ্ৰ।ত1 এতন্নামক খিক শস্ত্রাদিন| বাং অনভ্তি ব্যঞ্জয়তি ৩?! ুরিধুশ্বন্মাহা আ্্যবিধ 

ইয়ন্ষন্ যাগং কতুমিচ্ছন্ অহং হে বৃষণৌ কামানাং বধষিতানৌ | বাং যুব! নুমং ুদ্মৎসদ্ধ 

নুখং দ্বেত্বলঙগণং অযামীতি শেষঃ॥ ( ১ম--১৫৩হ-২ )॥. 
রী এ 



২ আটক, ২ অধ্যায়, ২৩ বর্গ ।] ভ্ররিপঞ্চাশত্যধিকম্পততমং সৃক্তং | ২২১ 
ৃ অথ তৃতীয়া_- 

1 | 
পীপায় ধেনুরদিতিখ/তায় জনায় মিত্রাবরুণা হবির্দে। 

| 1 ] | / হিনোতি যদ্বাং বিদথে সপর্যনত্স রাতহব্যে। মানুয়ো! ন হোতা ॥ ৩ 

স্"৬ অথ প্রদ্দপাঠঃ ০ 

] 
পীপায়। ধেনু*। অদিতি: | খতায়। জনায়। মিত্রাবরুণা। হবিঃইদে। 

| 
ছিনোতি। যচ। বাম্। ব্দিথে। লপর্যন্। সঃ| রাতহহব্যঃ| মানুষঃ। ন। হোতা ॥ ৩॥ 

ছে মিত্রাবরুণ! মিত্রাবরুপৌ | তায় যুস্বৎসনবদ্ধি যন্ঞায় হবিরদে ছবিযো দাত্রে ৯ 
জাতে! মনিন্মিতি বিচ.। টের্ডত্বে মাতে! ধাতোরিত্যাকারলোপঃ ॥ জনায় ধ্মানায় চ ধেনু$ 

গ্রীঘিত্রী গৌঃ মদিতিঃ আদীনা বহুক্ষীর! সতী পীপান্ধ ক্ষীরেণ পুনঃপুনঃ অপ্যারতাং ॥ 
গ্যায়তেস্ান্দসঃ প্রার্থনায়াং লিট। কিঙ্য'ডাশ্চেতি পীভাবঃ॥ পয়ন্ডাদি হুবিফং হজ্ঞং পয়ো 
ব্রতাদিযু যজমানং চেত্যর্থঃ | কন্মিন্কাল ইতি চেৎ তত্রী। যং যদ| সঃ গ্রসিদ্ধে। রাততব্যই 
এতন্লামা রাজ! সপর্ধন্ স্বত্য! পৃ্য়ন্মানুষা হোতা ন মনুষ্যস্ত যজ্মানন্ত সধবন্ধী এতয়ামক 

খতগিব বিদথে যজ্ঞে বাং ছিনোতি হবিরাদিন। প্রীণয়তি তদ! গীপায়েত্যাহ ॥ ৩॥ 
ঙীঁ ক 

্ঁ 

অথ চতুর্থী-_ 

] | 
উত বাং বিক্ষুমগ্াস্বন্ধে। গাব আপশ্চ পীপয়ন্ত দেবীঃ। 

1 | ] 
উতো। নো অন্থ পুর্বব্যং পতির্দশ্বীতং প'তং পয়স উত্জিয়ায়াঃ ॥ ৪ ॥ 

»-০ অথ পদ্দপাঠঃ ৯... 

| | | | 
উত। বাস্। বিঙ্ুঃ | সস্তাহ্ঃ। অন্ধঃ। গাবঃ| আপ: | চ। গীপস্ত।, 

] ] 
উতো ইতি। ন১। অন্ত। পর্বঃ | পতিঃ। দন্। বীতস্। পাতম্। পয়সঃ। উলিয়াধীঃ ॥ ৪॥ 

দেধীঃ। 

॥ 

উত অপিচ হ্ধে মিত্রাবরচণৌ বাং যুনাং অন্ধঃ অদলীয়মনং পয়োরপং পুরোডাশাদিরূপৎ 

বা দেবীদে্যাতনশীল! গাবঃ আপশ্চ ত্রীহাদি প্রবর্ধকাস্থ্যদকানি চ মনা যুকমভিরশ্নীয়ানগ 



২২২ খ্েদ সংহিতা | [১ মণ্ডল, ২১ অনুবাঁক, ১৫৪ সুক্ত[ 

বিচ্কু গ্রজান্থ য্জমানলক্ষণীন্থ তাসামভিবৃদ্ধার্থ, পীপয়ন্ত আপ্যারয়্ত। উত্তো অপ্চি 

নোহশ্ৎসন্বন্ধনোহস্ত যজনাসন্ত পূর্বব্যঃ পূর্ববকালীনঃ পতি: পালকোহগ্রি: দন দাত! ভবত্বিতি 

শেষঃ। অগ্ৌ হু্মানত্বাৎ সর্কেধামপি হুবিষাং যণ্াদেবং তথ্মাৎ ছে মিত্রবরুণৌ বীতং 

তক্ষয়তং পুরোডাশাদিকং উত্তিয়ায়াঃ ক্ষীরাস্তমাবিণ্যাঃ গোঃ পয়সঃ পয়ঃ পাতং' যা 

ঘনীভৃতং পরশ্তারাঃ বীতং অবন্ধপং পাতম॥ (১ম--১৫৩হ--৪খ )।॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়ে ত্রয়োবিংশে। বর্গঃ॥ ২৩॥. 
৬২ ডু 

ঙ 

চতুঃপর্চাশত্যধিক-শততমং লুক্তং | 
স্পেস শপ ও রী ঠসপাশপশ পাশপাশি 

বিষ্ঠোন্ুকমিতি ফড়গচং পঞ্চনশং সথক্তং দৈর্ঘতমসং তং বৈষবং | আত্রান্ুক্রমণিকা-, 

এবিষোঃ ষড়বৈষবং হীতি অভিপ্রণড়হেষ,কথ্যেযু তৃতীয়পবনে ত্তোমবৃদ্ধাবচ্ছাবাকন্ত 

ভ্তোমাতিশংসনার্থং ইদমাদি- সুক্ততবয়ং বিনিযুক্তং | স্তোমেব বধ মান উতি খণ্ডে সত্রিতম্__ 

বিখ্েনুর্কমিতি কুক্তে পরোমান্রয়েত্যচ্ছাবাক ইতি। তথা; তৃতীয়স*নে সোমাতিরেকে 

উত্তরসংস্থোপগন্তব্য। আতিরা ত্রাত্ততোহপাতিরিক্তে তদর্থমের শস্তরমুপজনিতবাং। তব্ৈতদের 

সত্তং সৌমাতিরেক ইতি খণ্ডে. সুতিতং_মহা। ইন্দ্রো নৃবদ্ধিতষগান্তকমিতি আগ্রিদারতশস্ত 

আস্ভ। বিনযুক্া|। অথ যথেতমিতিখণ্ডে স্ত্রিতম্-+বিষ্টোন্বকিং বীর্ধ্যাণি গ্রৰোচ। 

তন্তং তয়ন্রঞ্জসে। ভানুমন্থিহীতি ॥ ( ৯ম--১৫৪সু )॥ 
৯ * 

সৈষ। প্রথমা- 

ূ [ | ূ | 

বিষ্ঞোনুকং বীর্ধ্যাণি প্রবোচং বঃ পার্থিঝনি বিমমে রঙ্গাংনি। 

ণ ] | | 

যো অস্কভায়দুত্তরং সধন্থং বিচক্রমাণক্ষেধোরুগায়ঃ ॥ ১ ॥. 
শসএ এর স্পেস পরি 

সৎ অথ পদপাঠঃ *- 

| | | 

বিফোঃ। সু! কম্। বীর্ধাণি। প্র] বোচম। যঃ। পারথিবানি। বিহ্যমে | রজাংলি।। 

যঃ| অন্কভাঁয়ৎ। উৎততরম্। সধহস্থম। বিহচক্রমাণঃ | ভ্রেধা। উরুইগায়ঃ॥ ১1 

পি ৮ ভা গচ জা ভি 0 ভা 

হে নরাঃ | বিষ্োর্ব্যাপনশীলস্ত দেবন্ত বীর্ধযাণি বীরকর্ম্মাণি শুকং অতিশগ্রং প্রবোচ 

গ্রত্রবীমি। অত্র যগ্পি স্ুকমিতি পদদ্বঃং, তথাপি যা্কেন নবোত্তরাপি পদ্নানীত্যুকঘাং 

(নি* ৩১৩)। শাখান্তরে একতেন পাঠাচ্ছ হু ইত্যেওশ্রিন্নেবােঁছকমিতি পদরং কাণি 



২ অষ্টক, ২ অধ্যার,-১৫ বর্ণ ।] চতুঃপঞ্চীশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ২২৩ 

তানীতি 'তল্রা্থ। 'ষে। 'বিষুঃঃ প্রার্থিবানি প্ৃথিবীসঘবন্বীনি রজাংসি রগুনাত্মকানি ক্ষিতাদি- 

লোকত্রমাতিমানীনি অগ্রিবাযাদিত্যরূপাশি রজাংসি বিমমে বিশেষণ নির্মে। অত্র ত্রয়ো 
লোক অপি পৃথিবী শবাবাচ্যাঃ| তথ! চ মন্ত্র স্তর€-_-যদিন্্রামী অবমস্তাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্তাং 
পরমন্তামুতদ্থ ইতি (খ* সং-১৭1২৭ )। তৈত্তিরীয়েইপি-_যোহস্তাং পৃর্থিব্যাং অস্ত যুষে- 

তুপক্রম্য যো ঘিত্তীরন্তাং তৃতীয়স্তাং পৃধিব্যামিতি (তৈ০ সং ১1২১২ )। তক্মাল্লোকত্রযস্ত 
পৃথিবীশবাবাচাত্বম্। কিংচ যষ্চ বিষুরুত্বরং উদগঞ্ততরং অভিবিজ্তীর্ঘ সধস্থং সহস্থানং 
লোকত্রযাশ্রঃতূঠং অন্তরিক্ষং অস্কভায়ৎ তেষাম ধারত্বেন স্বংভিতবান্ নির্িতনানিভ্ার্থ;। 
অনেনাস্তরিক্ষাশ্রিতং লোকক্রয়মি সৃষ্টবানিত্যুক্তং ভবতি। দ্ধ! যো বিষ; পার্থিবানি পৃ থবী- 
সমন্ধীনি রজাংসি পৃর্থব্যা অধব্তন ১প্তলোকান্ বিমমে বিবধং নিম্মিতবাপ॥ রজঃশ-বা। 
লোকবাচী। লোক! রঙজাং হযচ্যস্ত ইতি যাস্কেনোত্তত্বাৎ॥ কিঞ্চ যন্চ উত্তরং উদ্গ ততরং 
উত্তরভা।বনং সধস্বং লহম্বানং পুণযকৃতাং সহনিবাসযোগাং তুরাদলোকসপ্তক্ং অস্কভায়ৎ 
্কতিতবান্ চষ্টবানিত্যর্থঃ॥ স্বত্তে স্ত'তূ্ধংভি।তি বিছিতন্ত সঃ | ছন্দসি শরঞ্গগীতি ব্যত্যাক্েন 
শায়গাদেশঃ॥ অথব! পার্থিবানি পৃথিবীনিমিত্তকানি এজাংনি লোকান ব্মমে ভূরাদিলোক-. 
র্মত্যথঃ। ভূম্যামুপাজ্ি তকর্ম্মভোগাথত্বাদি তরলোকানাং তৎকারণত্বং। কিংচ যস্টোত্তরমুখ- 
কটতরং সর্বেষাং লোকানামুপর্ভূহং অপুনরাবৃত্েন্তস্তোত্রষ্টত্বং সধস্থং উপাসকানা$ 
সহস্থানং সতালোকং অন্বভায়ৎ স্বত্তিতবান্ ঞ্রবং স্থাপিতবানত্যথঃ। কিং কুর্বন? ত্রেধা 
বিচক্রমাণঃ ত্রিপ্রকারং স্বসষ্টান লোকান্ বিবিধং ক্রমমাণঃ | বিষ্ঞোস্ত্রেধাক্রমণং ইদং ণিষুও বব 
চক্রমে ইত্যাদি শ্রুতিষু গ্রসিদ্ধং (খা সং ১২৭)। অতএবোরুগাষঃ উরুতিম্মৃহতিণীমমানঃ 
অতিপ্রভূতং গীয়মানে! বা য এবং কৃতবান্ তাদৃশস্ত বিষ্টো বীর্ধ/াণি গ্রবোচং ॥ ১। 

০ ঙ্ী * 
ছৃতীয়সবলে সোমাতিরেক এব শন্্রমুপজনয়িতব্যং | তত্র গ্রতদিত্যয়মন্তুরূপত্তচঃ দোমাতি- 

রেক ইতি খণ্ডে হুত্রিতং-_প্র তাঁষুস্তবতে বীর্যেণেতি স্তোত্রিযান্্রপ|বাত বাজপেয়েনা- 
খিপত্যকাম ইতি থণ্ডে স্থাত্রতম্-_গ্র তত্তে অগ্ঠশিঃপবিষ্টনাম প্রতা ঘষুস্তবতে বীর্ধ্যেণেতি। 

তত্র প্রথমা সুক্তে দ্বিতীয়ৈষ।-_ 
| | | | 

তদ্বিষুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃুগো ন ভীষঃ কুচরো গিরিষাঃ। 

| | _ | 
যস্যেকুযু ভ্রিষু বিক্রমণেত্বধিক্ষিয়ন্তি ভূবনানি বিশ্বা॥ ২॥ 

স৮* অথ পদপাঠঃ ০. 

শ্র। তৎ। বিধুঃঃ। স্তবতে। বীধেণ । মৃগঃ। ন। ভীমঃ | কুচরঃ| গিরিহস্থাঃ। 

| | | 
যস্া। উর ভরিষু। বণ 8 | ভুবনানি। বিশ্ব ॥ ২॥ 

০ 



হ২৪ খাশ্বেদ-সংহিতা। [১ মণ্ডল, ২১ জন্বাক, ১২৪কুক্ঠ। 
এ 

বন্তেতি বঙ্ষামাণত্বাৎ স ইত্যবগম্যতে । পমহানুাবো হিধুঝ বীর্ঘেধ শ্বকীর্েন বীরধর্দণা 

পূর্ধেরাক্তরূপেণ প্রস্তবতে প্রকর্ষেণ তঁ়তে সর্বেঃ॥ কর্খপি বাতারেন শপ. বীধ্যেধ ভূঁমানত্বে 

ৃষ্টান্তঃ-মৃগো লগ লিংহা্দিরিব যখ! স্ববিরোধিনে। মুগরিতা দিংহে! ভীম! ভীতিপনক; কুচ; 

কুংসিতহুংসািকর্তা ছর্গগগ্রদেশগন্তা ব! গিরিষ্ঠাঃ পর্বতাছারতপ্রদেশনথায়ী সর্বৈঃ শুতে 

অপ্মিরর্থে নিরুক্তং--মগো ন ভীমঃ কুচরে! গিরিষ্ঠাঃ যুগ ইঘ ভীম: কুচরে] গিরিষ্ঠ। বৃগো ॥ 

আষ্টে গঁতিকর্শণো। ভীমে বিভ্যত্যন্থাস্তীক্সোপ্যে ত্মান্দেব কুচর ইতি চরতি কর্ম্ম কুৎসিতমখ 

চেদ্দেবতাতিধানং কাধ ন চরভীতি গিরিষ্ঠা গিরিস্থায়ী গিরিং পর্বত্তঃ সমুদগীর্ে ভবতি। 

গর্ধবতান্পর্বতঃ পর্ব পুনঃ পৃ্থাতেঃ প্রীণাতেকেতি ( নি ১২*)। তথ্থদয়মপি মৃগঃ অস্থেই! 

শজাণাং তীমঃ তয়ানকঃ সর্বেধাং ভীত্যপাদানভূতঃ পরমেশ্বররাভ্তীতিঃ ভীবাস্মানাতঃ পরতে 

ইত্য'দি শ্রতখু প্রলিঞ। কিংচ কুচরং শক্রংধাদিকুৎসিতকর্শাকর্তা কুষু সর্বান্থ ভূ মধু 

লোকত্রয়েযু সংচারী বা! তথ। গিরষ্ঠাঃ গিরিবছুদ্ধি তলোকস্থায়ী বর্থী গিরি মন্ত্র দিরূপায়াং 

.বাচি সর্বদ। বর্তমানঃ ঈতুশোহয়ং স্বমহিক়। তর়তে। কিংচ বন্ত বিফোকুরুযু বিরতীর্পেহ 

তিষু ব্রিংলংখ্যাক্ষু বিভ্রমণেষু পাদপ্রক্ষেপেযু বিশ্বা। সর্ববাণি ভুবমানি তূতজাতানি আশ্রিত্য 

নিখসত্তি স বিষু; ভঁয়তে ॥ ( ৯ধ--১৫৪হ-২৭)॥ 
তে পা ত্ট কী 

ঙ 

? 

অথ তৃতীয়া- 

| | | | ] 
প্র বিষুবে শুষমেতু মম্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে। 

1 | 

য ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থমেকো। বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেতিঃ ॥ ৩॥ 

»-* অথ পদ্দপাঠঃ ০. 

| ৃ | | | 
প্র। বিঞবে। শৃবম্। এতু। মন্ম। গিগিইক্ষিতে। উরুৎগায়ায়। বৃছে। 

| | | 
' য:। ইদম্। দীর্ঘমূ। প্র্যতম্। সধহন্তম্। একঃ। বিমমে। ভ্রিংতিঃ। ইৎ। পদ্দেতিঃ)৩1 

বিধবে সর্বব্যাপকায় শষ অপ্রতকৃত্যার্দিজন্তং মহত্বলত্বং মন্মা মনন গ্োতরং 

মননীয়ং শৃধং বলং বা বিষুঃমেতু গ্রাপ্পোতু ॥ কর্ণ; সংগ্রদ্গানত্বাচ্চতুর্বী॥ কাদৃশার়? গিরি 

কফিতে বাচি গিরিবছুন্নতপ্রদেশে ব| তিষ্ঠতে উরুগায়ার বহুতিগাঁয়মানায় বৃষ বত 

কামানাং এবং মহানুভাবং শ্ষং প্রাপ্ধোতু । কোহস্ত বিশেষ ইতি উল্যতে। যে বিছু' 

রিদং গ্রসিদ্ধং দৃশ্তম'নং দীর্ঘং অভিবি3ূঁতং গ্রযতং নিয়তং সধস্থং সহস্থানং লোকত্র়. 

এক ইৎ এক এব অদ্বিতীয়; সন্ ব্রিঠিঃ পঞ্জেতে; পাদৈর্বিষমে বিশেষে নহি ৩॥ 
ক গা 

সত ক 



২ আক, ২ অধ্যায,২ও কা] চতুঃগঞ্চাণত্যবিক-শততমং সুস্তং।. ২৫ 

অথ চতুর্থী-- :' 
$ | 4 | 
ঘন্য ত্রীপূর্ণ। মধুন! পদান্যক্ষীয়মাণ| স্বধয়। মাত্তি। 

| | | ॥ | 
ঘ উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুতগ্ত।মেঞে। দধার ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪1 

--* অথ পরপাঠঃ *-_ 

| | | | | .1 
যন্ত। ত্রী। পূর্ণা। মধুন1। পদানি। অক্ষীয়মাণা। স্বপয়।। মদস্তি। 

ণ ] ৃ ] 
যঃ।. উম্.ইতি। ব্রিংধাতু । পৃথিবীম। উত্ব। দ্যাম। একঃ| 

| | | 
দাধার। ভুবনানি। বিশ্বা॥ ৪॥ 

রা % 
যন্থা বিষ্টোঃ মধুনা মধুরেণ দিব্যেনামূতেন পূর্ণা পূর্ণানি তরী জীণি পদ।নি পাদপ্রক্ষেপণানি 

অক্ষীয়মাণা অক্ষীয়মাণানি স্বধয়া অশ্নেন মদস্তি মাদয়ন্তি তদাশিতজনান্ য উ য এব 

পৃথিবীং প্র্যাতাং ভূমিং গ্যাযূত গ্যোতনাত্মকমন্তরিক্ষং চ ণঙ্থা তুবনানি সর্ববাণি ভূত- 
জাতানি ঢতুর্দশলোকাংশ্চ। যন্বা পৃথিবীশব্দেন অধোবর্তীনি অতলবিতলাদিসপ্ততুবনান্থ্য- 

পার্তানি। ছ্যুশকেন তর্বান্তররূপাণি ভূবআদিসপ্ততৃবনানি এবং চতুর্দশলোকান্ বিশ্ব- 

ভুবনানি সর্ব্বাণ্যপি তত্রত্যানি ভূতজাতানি ত্রিধাতু ব্রয়াণাং ধাতুনাং লমাহারঃ ক্রিধাতু 

গৃধিব্প তেজোরূপধাতুত্রয়বিশিষ্টং যথা ভবতি তথ দাধার ধৃতবান্॥ তুজাদিত্বাদভ্যাল্ত 

দীর্ঘত্বং ॥ উৎপার্দিতবানিত্যর্থঃ। ছন্দোগারণ্যকে--তত্েজোইস্জত তদপোহ২স্্জত তা আপ. 

খক্ষস্ত তা অন্নমস্থজস্তেতি ভূততরয়সথ্িমুক্ত। হস্তাহমিমাস্তিআ দেবতাস্তাসাং ত্রিত্বতং 

ত্রিবতমেকৈকাং “করবাণীত্যাদিনা ত্রিবৃতৎ্করণস্থট্টিকপাদিতা। যদ্বা ব্রিধাতু কালত্রয়ং গুণ- 

ত্য়ং ব! দাধারেত্যন্য়ঃ | ( ১ম--১৫৪স্--৪ধা) | 

আতিথ্যায়াং তদস্তেত্োযা প্রধানস্ত যাজযা অথাতিথ্যেতি খণ্ডে সতরিতম্-ইদং বিষুর্বি- 
চক্রমে তাদন্য প্রিয়মভিপাথে! অশ্তামিতি। 

নৈষ! পঞ্চমী 
| 1 | | 

তদম্য প্রিয়মভিপাথে। অশ্যাং নরো। যত্র দেবযবে। মাস্তি। 

রা । রা | 
 উর্রমন্ত স ফ্কিবন্ধুরিখ। বিষ্ণোঃ পদে পরমেঞ্মধ্ব উতলঃ | ৫1 
সপ সদ শপ পশছি + রী রি / টি 

এ খখেদ--হ আউক--১৫৪-৫৫২৯) ৫ 



২২ .. সখেদ-সংহিত। [১ মল, ২১ অহাক, ১৫৪ ই়। 
--* অথ পদপাঠঃ ৪০ 

| | | | 
তৎ। অন্য । প্রিয়ম। অভি। পাথঃ। অশ্তাম্।' নরঃ। যত্র। দেবহযবঃ। মদস্তি। 

| | | | ূ 
উকহক্রমপ্ত । সঃ । হি। বন্ধুঃ। ইথা। বিষ্টোঃ। পদে। পরমে। মধ্বঃ | উৎদঃ ॥ ৫ ॥ 

অন্ত মহতো বিষ্টোঃ প্রিয়ং প্রিয়ভৃতং ততসর্ব্বৈঃ পেবাত্বেন গ্রলিদ্ধং পাথঃ। 'অস্তরিক্ষ- 

- মামৈতৎ.পাখোহস্তরিক্ষং পথ ব্যাখ্যাতং (নি* ৬।৭) ইতি যাস্কেনোজত্বাৎ। অস্তরিক্ষ- 

লোকাথ্যং স্থানং অবিনশ্বরং ব্রক্গলোকমিত্যর্থ: অতি অস্ঠাং ব্যাপুয়াং। তদের বিশেন্ততে। 

ত্র স্থানে দেবযবঃ দেবং গ্যোতনস্বভাবং বিষুং আত্মন ইচ্ছস্তঃ যজ্ঞদানাদিতিঃ গ্রাপ্তমিচ্ছস্তো 

নরঃ মদস্তি তৃপ্তিমন্ুতবস্তি তরশ্ঠামিত্ান্বয়ঃ। পুনরপি তদেব বিশেষ্তে । উরুক্রমস্য অত্যধিকং 

লর্বং জগদাক্রমমাণস্ত ততদাত্বনা অতএব বিষ্বোর্ব্যাপকন্ত পরমেশ্বরন্ত পরমে উৎকুষ্টে 

নিরতিশয়ে কেবলস্ুখাতআকে পদে স্থানে মধবঃ মধুরস্ত উৎসঃ নিষ্পন্দো বর্তৃতে। তরগ্তাং যত্্ 

ক্ষুতৃষ্ণা জরামরণপুুনরাবৃত্যাদ্িতয়ং নাস্তি সংকল্লমাত্রেণামুতকুল্যার্দিভোগাঃ প্রাপ্যস্তে তাদৃশ- 

মিত্যার্ঘঃ। ততোহধিনং নাস্তীত্য/হ। ইথা ইথং উক্তপ্রকারেণ লহি বন্ধুঃ স খলুদর্ধেষাং 

: মুক্লুতিনাং বন্ধুৃতঃ হিতকরে! বা তন্ত পদং প্রাপ্তবতঃ ন পুনরাবৃত্তি: নল পুনরাবর্তত ইতি 

শ্রুতেন্তন্ত বন্ধুতং | হিশব? সর্ববশ্রুতিম্থৃতিপুরাণাদি প্রসিদ্ধিগ্যোতনার্থঃ ॥ (১ম--১৫৪ন_৫খ)॥ 

অথ মষ্টী-.. ,. 

| | | | 

তা বাং বাস্তন্যুশ্বাসি গমণ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়ালঃ। 

| | ূ ী 
অদ্রাহ . তদুরুগায়স্তয বৃষ: পরমং পদমবতাতি ভূরি॥ ৬॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | | | | | | 
তা। বাম। বাভৃনি। উশ্বাসি। গমটধ্য। যত্র। গাবঃ। ভুরিহশৃঙ্গাঃ। অয়াল। 

| | | | 
অঞ্র। অহ। তৎ। উরুহগায়শ্ত । বৃ্চঃ। পরমম্। পদম। অব।. ভাতি। ভুরি ॥৬| 

ছে পরী নবমানৌ বাং ঘুদদর্থ তা! তানি গন্তব্যতেন প্রপি্ধানি বাসৃনি সুখনিধাগ* | 
. যৌগ্যামি স্থানানি গমধ্যে ঘুবয়োগরমনায় উপ্মালি কাময়ামহে তরর্থং বিহু: প্রা্থয়াম ইত্যর্ঘঃ। 



২ অক, ২ অধ্যায়, ২৫ বর্গ। ] পধ্পঞ্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ২২৭ 
বহতিরাশ্রয়লীয়া বা অয়ালঃ অয়নাগন্ত।রঃ অতিবিভতাঃ। যা অয়াসঃ গন্ভারঃ অতাদৃশাই অতান্তপ্রকাশযুক্তা ইত্য্ঘঃ। অত্রাহ অত্র খু ান্ধাধারতৃতে ছালোকে উ্রগায়স্ত' বন 
ভিরদহাত্মতিরগাতবান্ত ভ্বত্যস্ত বৃষ) কামানাং বর্ধিতুঃ বিফোঃ তত তাদ্বশং লর্বত্র, 
পুরাণাদিষু গন্তব্যত্বেন প্রসিদ্ধ পরমং নিরতিশয়ং পদং স্থানং ভূরি অতি গ্রতৃতং 
আবভাতি শ্বমহিয়া স্ফুরতি। অয়ং মন্ত্রো যাস্কেন গোশবেো বশ্নিবাচক ইতি ব্যাচক্ষাণেন 
ব্যা্যাতঃ--তানি বাং বাস্ুনি কাময়ামহে গমনায়। যত্র গাবে] তূরিশৃঙ্ক। বহুশঙ্গ! ভূরিতি ' 
বুনো! নামধেয়ং প্রভবতীতি সতঃ শূঙ্গং শ্রয়তের্ববা শৃণাতেরর্বা শয়াতের্বা শরণায়োদগতমিক্কি। 
বা শিরসো নির্গতমিতি বা যা পোহয়নাস্তত্র তছুরুগায়ন্ত বিষ্টোর্মহাগতেঃ পরমং পদ্ং 
পরাধ্স্থমবভাতি ভূরিপাদঃ পদ্যতেরিতি (নিৎ ২৭)। ( ১ম--১৫৪ম_৬খ। ) | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে চতুর্ব্বিংশে! বর্গঃ ॥ ২৪ । 

পঞ্চপধ্গশত্যধিক-শততমং সুক্তং। 
ও 
ও ও £ 

প্র বঃ পান্তমিতি ফড়চং যোড়শং স্জং দৈর্ঘৃতমসং জাগতং | পূর্ববব্র বৈষ্ণবং হীত্যুক্তুত্বা- 
দৈষবং আদ্ধত্বচঃ ইন্্রদেবতাকশ্চ। প্র বে! জাগতং কন্শ্টাগতসৃচ ইত্া্ক্রমণিকা ) 
আভিপ্নবিকেষ্কৃথ্যেযু স্তোমাতিশংসনে উক্ষো বিনিয়োগঃ ॥ (১ম-+১৫৫স)। 

ক চে 
গু 

, সৈষা প্রথম।-- 

| | _ | 
প্রধঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শুরায় বিষ্ণবে চার্চত।। 

| | | | | | 
যা: লানুনি পর্ববতানামদাভ্যামহস্তস্থতুরবর্বতে সাধুনা॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | ] যি গ্র। বঃ। পাস্তমূ। অন্ধসঃ | খিয়াহয়তে। মহে। শুরায়। বিষ্বে। চ। অন্ত ( 

| | | | | 
যাঁ। লানুমি। .পর্ধতানাম্। অদাভ্যা। মহঃ। তস্থৃতৃঃ। অর্বতাইইব। লাধুণা॥ ১ 

ম্ শু ট 

হে অধ্যায়ঃ | বোযুক্সাকং লংবন্ধি পাস্তং পালনস্বভাবং পাতব্যং বা অগ্ধসঃ অন্ধ 
লোমরূপমন্ং প্রার্চত্র গ্রকর্ষেণ লংপাদয়ত। কশ্যৈ? ধিয়ায়তে স্বতীরিচ্ছতে মহে মহুতে শূরার 
বিজ্া্ায়েক্ায়.বিফকে ফ্যাপকায এতন্নামকায় দেবায় চ। কণয়োরতিশয় ইত্যুচ্াতে। যা যে 
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মি 

2 ” ] | 
১ 

ইন্াবিষুপর্বতানাং গ্লীণনবতাং পূরণবতাং বা। পর্বতশবো যাস্কেনৈবং নিকর্তঃ-- পর্বববান্ 

পর্বত; পর্ব পুনঃ পৃণাতেঃ গ্রীণাতের্বেতি (নি* ১২০)। উক্তলক্ষণানাং লোকানাং লানুনি 

গমুদ্িত প্রদেশে দর্বলোকে ইত্যর্থঃ অথবা মেদানাং লমুদ্ছিতপ্রদেশে পর্বতশবো মেখনাম- 

ুত্তত্বাৎ তত্র ত্থতুঃ তিষ্ঠতঃ। কীদুশৌ তৌ? অাভ্যা আবন্তনীয়ৌ পরৈরনতিভাকো' 

অতএব.মহঃ মহান্তো যত্থা মো মহলি স্বতজসি লানগুনীত্যনেন লকন্ধঃ। তত্র দৃষ্স্তঃ_ লাধুনা 

অভিমতদেশপ্রাপণসমর্থেন , অর্ধবত! বেগবতা। অশ্থেনেব তেন যথা অত্যুন্্িতং প্রদশমারোহুতি 

তথ্বদুচ্চং পদ্মারূটৌ তন্মাত্তাত্যামর্চত ॥ (১ম-১৫৫হ-১৭)। 

লোমাতিরেকতৃতীয়মবনে এষা বৈকল্পিকী যাজ্যা। তথাচ স্থত্রিতম্--ত্বেষমি খাঁ লমরণং 

শিমীবতোরিতি বা যাজ্যেতি | ৰ 

সৈষ। দ্বিতীয়া । 

| | | |] | 
ত্বেষমিখ! সমরণং শিমীবতোরিক্দ্রাবিুর স্ুতপাবামুরুয্যজি। 
আট ওযাাহঞঃ 

| | | | | 
য। মর্তয় প্রতিধীয়মানমিৎ কৃশানোরম্ত্ররসন।মুরুষ্যথ ॥ ২ ॥ 

--* অপ পদ্পাঠঃ *-_ 

[ | | ' 

ত্বেষস্। ইথা। লম্হঅরণম্। শিমীহবতোঃ| ইন্্রাবিষ্চ ইতি. 

সৃতহপাঃ| বাম। উরুষ্যাতি। 
এআর যার ছুটি পর 

| | | | | 
যা। মর্ত্যায়। প্রতিহ্ধীয়মানম্। ইৎ্। কৃশানো: | অন্তঃ। অসনাম্। উকুস্যুথঃ ॥২। 

হে ইন্দ্রানিষু! শ্রিমীবতোঃ ইষ্প্রদানাদিকর্দলতোঃ বাং যুবয়োঃ ইথা ইখং ব্েষং 

্রদীপ্ত লমরণং সমাগ্যযাগদেশগমনং স্ুতপাঃ হুতশিষ্টসোমগীতধজমান উদষ্কুতি ক্ষতি 

যাগেন পৃূজয়তি। যদ্বা শিমীবতোঃ এরহরণার্ি কর্মাবতোঃ বাং যুবয়োঃ ত্বেষং দীপ্তং শোর্্যোপেত! 

লমরণং সম্যকৃপরম্পরগমনোপেতং কুষ্টপ্রদানায় মেঘবিদারণরূপং কর্ম যজমানঃ উদ্যত 

রক্ষতি ভৌতীত্যর্থঃ। কন্তুয়োরতিশয় ইত্যুচ্যতে। যা! যাবিক্জাবিষু ঘুবাং মন্ত্যায় মনসা হবি 

পাত্রে বজমানায় প্রতিধীয়মানমিৎ প্রতিধাতব্যং ফলনাপং আসনাং অসনং চলনশীলং প্রদান" 

লীলমর়াদিকং অস্থঃ অভিমতক্ষে্ড নিরলিতুর্বা শত্রণাং কুশানোরগ্নেঃ লকাশাৎ উরুমুধঃ 

,কবিচ্ছেদেন প্রবর্তয়ণঃ বহো ছুতং' হবিঃ স্বীক্ত্য তম্ুখাদের ফলমণি দান্তধ ইতার্ঘঃ | ২. 
কন নু 

্ 

গর. | ঢ চি 
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অথ তৃতীয়: ৪ 

এরি কারার র | ূ 
ত| ঈং বধস্তি মহাস্ত পৌংস্তং নিমাতরা নয়তি রেতলে ভুজে। 

+ রঃ ্ টি নু 

| এরা রোরার | 
দধাতি পুত্রোবরং পরংপিতুন্গম তৃতীয়মধিরোচনে দিবঃ | ৩॥ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

. | | তাঃ। ঈম্। বধস্তি। মহি। অন্য। পৌংস্তম। নি। মাতর। 

* | 
নয়তি। রেতলে। ভুজে। 

পা ] ] ] | া ৃ 
দধাতি। পুক্রঃ। অবরমূ | পরম্। পিতুঃ। নম | তৃতীয়ম্। অধি। রোচনে। দ্রিবঃ ॥ ৩ 

তাঃ দোমরূপাঃ প্রসিদ্ধা আহুতয়ো! মজমানেন ছুতাঃ ঈং এতদস্যেন্রস্ত মহি মহৎ পৌতস্তং 
গুংসঃকর্পা বক্ষ্যমাণরূপং বলং বপন্তি বপযস্তি। ঈমিতানর্থকো! বা। স চেক্্রঃ সোমপান- 
জনিতং, সামর্থ্যং মাতরা গ্যাবাপৃথিব্যো নিনয়তি নিতবাং প্রাপয়তি। কিমর্থ? রেতসে 
প্রাণিনাং পুন্রাছাৎপাদনসামর্থ্যায ভূন্তে ভেঘাং ভোগায় রক্ষণায় বা। কুত্রেতি তছুচ্যতে। 
দিবে! গ্যোতমানস্তাদিত্যস্য অধি অধিকং রোচনে রোচমানে মগুলে নাম মমনং গ্যাবাপৃথিব্য! 
স্থপিতং সামর্থ্যং পুজঃ পুরুত্রাতা সর্ধো জনঃ পিতুঃ পালকাদিফ্চোরণুগ্রহাৎ যত্বা পিতুঃ 
স্বোৎপাদকাৎ স্ব়মুৎপন্নং সৎ অবরং নিরুষ্টং নাম পৌন্রপংজ্ঞং পরং তৎ উৎরুষ্টং পুত্র 
ইতি নাম তদুভয়াপেক্ষয়া 'তৃতীরং পিতেতি নাম দধাতি ধারযুতি । তরীণিবাবরেতাংসি' 
পিতাপুভ্রঃপৌন্র ইতি শ্রুতেঃ (তৈ* ব্রা* 0৬1৮)। অস্তায়মর্থঃ--অগৌ সৃতাঃ সোমানৃতয়ঃ 
সাদিত্যমণ্ুলং প্রাপ্য দ্বাদশাস্মনঃ সবিতৃর্তত্যন্তরাবিন্্াবিষু। পোষয়স্তি। তুষ্টৌ তৌ, 
মেঘদবারা বর্ষতঃ। তয় বষ্টাঁ লশ্তাদিদ্বাবা প্রজাঃ পুক্রপোত্রাদিরূপেণ বর্ধপত, ইত্যেবধ 
মহানুভাবাধিন্ত্রা বিষুট ইতি ॥ (১ম--১৫৫স্--৩ঞ) ॥ 

গু কঃ 

ঙঁ 

অথ চতুর্থী__ 

৫4. . 1 | | | ] 
ততপিদন্ত পৌংস্যং গৃণীমপীনন্ত ত্রাতুগরৰকম্য মীহলুষঃ। 

এ. | ূ | _ | 
১ পার্থিবানি_ ত্রিভিরিদ্দিগমভিকুব্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে ॥ ৪ & 
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--* অথ পদপাঠঃ ১০. 

| 1... 
তৎহতৎ। ইৎ। অন্য। দি মন ইন তু অবৃকস্ত। মীহল,ষ+। 

১ 

| | 
যঃ। পার্থিবানি। ব্রিংভিঃ। ,ইৎ। বিঞামহভিঃ। উকু। 

1 | | 
ক্রমিষ্ট । উকুহগায়ায়। জীবপেে॥ 8 ॥ 

জন্য মহান্ৃভাবন্ত তত্তংপৌংস্যং পুংস্বং পরাক্রমাতিশয়ং গৃণীমলি গৃণীমঃ গ্মঃ। 

কীৃশশ্তান্য ? ইনন্য সর্ববস্য স্বামিনঃ ত্রাতুঃ পালকস্ত অবৃকস্ত বৃকো হিংসকঃ শরোদিঃ 
তত্্রহিতন্ত মীহল.ষঃ সেক্তঃ নিত্যতরুণন্ত ভ্বতোযু পরাক্রমেষু, মধ্যমেকমু্দাহরতি_যো বিষুঃ 
পার্ধিবানি পৃথিব্যাদীনি প্রথনবন্তি বা সামর্থ্যাৎ রজাংসীতি গমাতে । লোকক্রয়স্তাপি পৃথিবী- 

শববাচ্যত্বং পুর্ববমুদাহতম্। তানি ক্রিতিরিদ্বিগামতিঃ ব্রিভিরেব বিবিধগমনৈঃ উরু বিস্তীর্ণ 

যথা ভবতি তথা ক্রমিষ্ট ক্রান্তবান্ বিক্রম ইত্যর্থঃ। উরুগায়ায় উকগাতব্যায় জীবনে 
লোকক্রয়লক্ষণায় যদ্বা উরুগায়ায়। ঝষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। উকুগায়স্য বিষ্টোরীদশং পরাক্রমং 
গুণীমসি। কিমর্থং? জীবসে জীবনায় রক্ষণায় ॥ ( ১ম--১৫৫স্_-৪)। 

১ গু ঙ 

/ গু রর 

অথ পঞ্চশী-_- 

ক | | | 
ছে ইদপ্য ক্রমণে স্বদশোভিথ্য।য় মর্ড্যে। তূরণ্যতি। 

| | | | | . | 
তৃতীয়মস্য নকিরাদধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ' পতভ্রিণঃ ॥ ৫ ॥ 

--০ অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | |. 
'ঘ্ে ইততি। ইৎ। অস্ত'। ক্রমণে ধ 1 অভিহব্যায়। মত1ঃ1 ভুরণাতি 

| | ] | 
তৃতীয় অন্য । নকিঃ। আ। দপর্ষযতি। বয়ঃ। চন। পতযন্তঃ | পডতরিপঃ। ৫ 

ধার ৪৮০৪৮ খারা জা 

অন্ত হবতবশঃ শ্বন্ত সর্বন্ত ব| দষ্্রবিষ্টোঃ ঘে ইৎ ক্রমণে ও এব পদে র্যা মনু 
'অভিথ্যায় পর্ধবভূত্যাদিন| প্রধ্যায় ভুরণ্যতি গচ্ছতি ভজতে ॥ ভূরণ্যতিঃ “কগুবািতিকর্মা। 
ছুরগ্যতি শবতীতি তৎকর্দনু পাঠাৎ্ ॥ গ্রলিদ্বত্বাধুলো কং বৃষ্ট্যাগমনাদস্তরিক্ষং চেত্যুতে ক্রমে 

্জানাতি। অন্ত বিষ্োন্ৃতীয়ং ক্রমণং ছ্যুলোকাধাং কোঁথ্পি মর্ত্যো মকিঃ নৈবাদধরযা্ 

মু নাতিভবতি জাতুং ন শক্রেভীতি ইতার্ঘঃ। ন কেবল ননুযু.এধ অপিতু বপন 



২ অ+ ২ অধ্যায়, ২৫ বর্গ ] পঞ্চগধশত্যধিক-শততমং সুক্তং। ২৩১ 
বেত্তারো মরুতোইপি। কীরদৃশান্তে ? পতয়ন্তঃ সব্বক্রগমনসমর্থাঃ তথা পতব্রিণঃ পতনমীলা 
গরুঢ়াদয়ো বায়বো বা নকিরাদধর্ষতি নৈব শরুবস্তি॥ ধৃষেলে ট্যডাগমঃ। লত্যলো ক্টাতাত্ত*: 
িগ্রকষ্টবেন সর্ব্বেধামবিষয়ত্বাদিতি "ভাবঃ | ( ১ম--১৫৫্--৫খ) |. 

৫ গু 
ঙ 

অথ ষঠী-_ 
3 

| | ] ৮ চভুর্ডি সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্বং ব্যতী রবীবিপত। 

| | | | | বৃহচ্ছরীরো বিমিমান খকভিধুঁবাকুমরঃ প্রত্যেত্যাহবম্ ॥ ৬॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ূ ্ চতুঃহতিঃ | সাকম্। নবতিম্। চ। নামইভিঃ| চক্রম্। ন। বৃততম্। ব্যতীন্। অবীবিপৎ। হি টং ৪ হু রি নি $ শি আও ওগছ রিট 

| | | | | বহৎ্থশরীরঃ| বিইমিযানঃ। খকহতিঃ। যুবা। অকুমারঃ। 

| 
প্রতি। এতি। আহহবয্ ॥ ৬॥ 

অয়মাদিত্যাত্বাবিষুরঃ চতুর্ভিঃ সাকং পহিতাং নবতিং স চতুর্ণবতিমিত্যর্থঃ এতং* 
খ্যাকান্ কালাবয়বান্ নামতিঃ স্বকীয়নমনগ্রকারৈঃ প্রেরণুবিশেষৈঃ বৃত্তং যথা ভবতি তথা 
যতীন বিবিধানেব স্বভাবান্ বৃত্ং চক্রং ন বহ্বরোপেতং চক্রমিব তদ্ষখা শত্রোকপরি 
ওক্ষেপেণ ভ্রময়তি তথবছুক্তসংখ্যাকান্ কালাবয়বান্ অবীবিপৎ কম্পমনতি ভ্রময়তি ॥ ছবে 
বকং পনে গ্যন্তালুঙিচডিরূপং ॥ কে পুনস্ত উচ্যত্তে_সংবৎপর একঃ অয়নে দ্বে পঞর্তবঃ 
বাদশমাদাঃ চতুর্বিংশত্য্ধমাসাঃ ব্রিংশদহোরাত্রাঃ অক্টো যামাঃ একন্মিন দিনে পর্যা- 
র্ভমানানি মেষাদীনি দ্বাদদশলগানীতি মিলিত্বা চতুরধিকনবতিসংধ্যাকান্ অবীবিপৎ নম্ক 
গাদিত্যঃ স্বয়মপি ইতরবৎ পরিভ্রমতি। কথং ত্রময়তীত্যুচ্যতে-_নৈষদোষঃ এতেযাং ভ্রামকগ্া 
বসত বিষ্বোমৃত্তরত্বা অথবা স্বভ্রমণাধীনত্বাদিতরেষাং পরিভ্রমণস্ত অতঃ স্বয়ং ত্রময়তী- 
ঠটতে এবংকাললাত্মকো। বিস্ু বৃহচ্ছরীরঃ বিরাড়াত্মনা সর্বদেবমনুস্তাদিশরীরাণাং স্বপরীরত্বাৎ 
ইচ্ছরীরত্মেবোপপাদয়তি বি/মমানঃ বিবিধমাত্বানং মিমানঃ দেবতি্ধগাত্মনা বিভজ্য স্থাপয়ন্ 
ঘা খকতিঃ প্বতিমন্তিন্্বতির্াা বিমিমানঃ ষস্তপি বিতৃঃ তথাপি ভক্তাদীনত্বাৎ স্বত্যা মীয়তে 
বা দর্তর মিশ্রণশীলঃ নিত্যতরুণো বা অতএবাকুমারঃ অনন্পঃ এবংৃতো মহাবিষু- 
হবমাহ্বানং গ্রতি এতি গচ্ছতি যজ্ঞদেশম্॥ ( ১ম-_-১৫৫্থ--৬খ)॥ 

. ইতি দবিভীয়ন্ত দ্বিতীয়ে পঞ্চবিংশো বর্গঃ | ২৫। 
/ পি 2 



ঘট পর্াশত্যধিক-শততমৎ সুভ্তং । 
-$০৩০০1$-2 ৃ 

ভবামিত্র ইতি পঞ্চ্ং লণ্ডদশং হুক্তং দৈর্ঘতমলং । জাগতংত্িত্যুক্তত্বাৎ ইদমপি জাগতং | . 

ইবফাধং হাতুকতবাতৈষবং |: ভব পঞ্চেত্যনথক্রান্তং উকৃতৈ তৃতীয়সবনে অচ্ছানাকশস্ত্রে এতৎ ৰ 

সুত্তমূ। উকৃথ্যেতু হোত্রকাণামিতি খণ্ডে স্থতিতম্--ভবামিত্রঃ লং বাং কর্মণেতি'সৌম্য:! 

চরোরুভয়ত্বো ঘুতেন যষ্টব্যং । তত্রোপরিতনে ঘৃতযাগে উরুবিষ্ো বিক্রমন্থেতি গ্রাকৃতা | 

যাজ্যা দ্রশমেহনি তু তত্তাঃ স্থানে ভবামিত্র ইত্যেষা প্রযোক্তব্যা। দ্শমেহনীতি খণ্ডে । 

হ্ত্রিতম্_-উরুবিষে বিক্রমদ্থেতি ঘ্বৃতযাজ্যাস্থাণে ভবামিত্র ইতি ॥ ( ১ম--১৫৬সু)॥ 

 পৈষা সৃক্তে প্রথমা 
| | 127 | | 

ভবামিত্রে ন 'শেব্যে। ঘৃতান্ৃতিরবিভূতছ্থায় এবয়া উমপ্রথাঃ। 

| এ | এ |. 
অধাতে বিষে বিছুষ। চিদর্ধযঃ স্তোমে। যজশ্চ রাধ্যে। হখিত্মতা ॥ ১ 

-* ভাথ পদপাঠঃ *--. 

| | ৃ | | | 
তখ। মিত্রঃ । ন। শেবাঃ। ঘৃতহআন্ৃতিঃ | বিভূতহদ্যুয্ঃ | এবইয়াঃ। উম্ ইতি। সংপ্রথাঃ। 

| | | |. | 
অধঃ। তে। বিফো ইতি ।. বিদ্যা । চিৎ। অধঃ। ভ্তোমঃ। 

| | 
যঙ্ঞঃ | চ। বাধ্যঃ | হবিষ্মতা ॥ ১॥ 

হে বিষ্ো। মিল্রোন মিতেছুখাৎ ভ্রাতা লখা। আদিত্যোবা মিত্রঃ প্রমীতেন্ত্াতে 

ইতি নিরুক্তম (নি* ১০২১)। শেব্যঃ লাধুঃ নুখকর্ত। ঘৃতান্মুতিঃ ঘৃতমুদ কমাতে. 

যেন ল তাদশঃ যত্বা ঘৃতমাজ্যমাভিযুখ্যেন নীয়তে যশ্মৈ ল তাদৃশঃ বিভূতদ্যয়ঃ প্রভৃতযণা ; 

গ্রভৃতাক্্ো বা এবয়াঃ রক্ষণন্ত মিশ্রয়িতা প্রাপর়িতা লপ্রথাঃ দর্ববতঃ পৃথুঃ প্রতিবিশেষণং নে, 

: উবেতি লঘন্ধঃ ॥ ঘ্যচোইতস্তিউ ইতি দীর্ঘঃ। উ ইতি পাদপূরণঃ ॥ হে বিষে! তং শমাদীদ্দ 1 

তহতি অধাপ্মাৎ তে তব স্তোমঃ স্তোত্রবিশেষঃ বিছ্ষাত্ম্মাহাত্যবেদিত যঙ্ষমানেন অধ1$ 

: পুনঃপুনঃপ্রবর্ধনার্হ; চিৎ এব একবারকরণেন লমপূরধ্যত ইতযর্থ। '*তখা। £তে অর্জন 

:. হুবিত্তা তেন যঙমানেন রাধা? লমারাধমীয়ঃ যদ্ধা বিছুষা হোল্রা সোমো বাধ্য; হবিপ্ 

. ধজশ্চ রাধ্যঃ॥ (৯ম-১৫৬ক ১). | এ 



& 

হ জু, গধ্যায়, ২৬ বর্গ। ] ষটুপঞচাশত্যধিক-শততমং সৃক্তং। . হধ্র... 

* অথ দ্বিতীয়া. 

০ | | |] | 
পৃধ্যায় বেধসে নবীয়সে স্ুমজ্জানয়ে বিষুবে দদাশতি। 

ূ | _ | | যে! জাতমস্য মরতে! মহিত্রবৎ সেছু আবোভিধুঁজাং চিদভ্যদৎ | হ | 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

1 1 [ 
যঃ। পূর্বব্যায়। বেধলে। নবীয়সে। সুমতইজানয়ে। বিষবে। দদাশতি। 

: | | | যঃ| জাতম্। অন্য। মহতঃ। মহি। ব্রবং। সঃ। ইৎ। উম্ ইতি। 

| | 
অবঃহভিঃ| যুজ্যমৃ। চিৎ। অতি। অসৎ॥২॥ 

যঃ যো মর্তাঃ পৃর্ব্যায় পৃর্ববকালীনায় নিত্যায়েত্যর্থঃ লেধসে বিবিধজগৎকারে নবীয়লে 
নিতানৃতনায় অতান্তরমণীয়ায়েত্যর্থঃ স্তত্যায় বা সুমজ্জানয়ে স্বয়মৈবোৎপরায় ॥ জনেবৌণাদিক 
ইপ,। মুমৎ স্বত্বমিত্যর্থঃ ইতি-যাস্কঃ (নি* ৬২২) যত্বা সুতরাং যাদয়তীতি সম তাদৃশী 
জায় সন্ত স তথোক্তঃ তশ্রৈ সর্বজগন্মাদনশীল আ্ীপতয় ইতার্থঃ ॥ বন্ত্রীহৌ জায়ায়া নিঙিতি 
নিঙাদেশ: | সমাপাস্তঃ বলিলোপঃ ॥ উক্তগুণকায় বিষ্ণবে ব্যাপকায় দাশতি হবিরাদিকং 
দদাতি। কিংচ অস্ত বিষ্যোর্ধহতো মহান্ুভাবস্য মহি মহৎ পৃজ্যং জাতং জন্ম উৎপত্তিং 
হিরণাগর্তদিরূপং জন্ম ব্রবৎ ক্রয়াৎ ॥ ব্রবীতেলেট্যডাগমঃ ॥ লংকীর্ভয়েৎ। লেছু। উশবোৌই- 
পিপবার্ধঃ। লোংপি দাতা স্তোতা চ' শ্রবোতিরন্ৈ: কীততিভিরবা যুক্তঃ সন্ যুজ্যং চিৎ 
রবৈরন্তব্যমেব তৎপদ্ং অতি 'গাতিধুখ্যেন অসৎ গচ্ছতি প্রাপ্মোতি ॥ (১ম--১৫৬হ--২ধ) ॥ 

অথ তৃতীয়।-_ 

| 1 | 1 
তমু স্তোতারঃ -পূর্বং যথাব্দি খতস্য গর্ভ. জনুয। পিপর্তন। 

? 

| | খা জানস্তো | নাক তত বিফে স্মতিং ভাসে ॥৩।॥ 

রক ইব৮৫হ- 8 



৩০ খাখদ-সংহিতা। [৯ গুষল। ২১-অন্যাক। ১৫৭. ইরা), 
দা --* অথ পদপাঠঃ *- এ 

| '. | 47, ৭ র 
তম্। উমু ইতি। স্তোভারঃ। পূর্ব্যম্। যথা । বিদ। খতগ্য। গর্ভম। অনুযা। পিগর্তন। 

] 

এ | | 

আ। অন্য। জানত্তঃ | নাম। চিৎ। বিবস্তন।| মহঃ। তে। ৮) 
০০ গছ ভর গিরি এ জে 

বিঞে। ইতি | নুহমতিম্। ভজামহে | ৩॥ 

হে স্তোতারঃ! তযুতমেব বিঞুং পূর্ববং পূর্ববাহং অনাদিসংদিদ্ধং খতন্য গর্ভং যজ্ 

গর্ভভূতং যজ্ঞাত্বনা উৎপন্নমিত্যর্থং | যজ্ঞো বৈ বিঞ্ুুরিতি শ্রুতে; ( এঁ* ব্রাৎ ২২)। যা 

খতন্তোদকম্ত গর্ভং গর্ভকারণং উদ্কোৎপাদকমিত্যর্থঃ। অপ এব ললর্জাদাবিতি স্মৃতেঃ। , 

এবংভূতং বিষুণং যথা বিদ জানীথ তথা জন্ুুষা জন্মানা ম্বত এব কেনচিদ্বরলাভাদিম| পিপর্ডন 

স্তোত্রাদিন! গ্রীণয়ত যাবদস্ত মাহাত্যং জানীথ তাবদ্িত্যর্থঃ ॥ বিদেল টি মধ্যমবভ্বচনং | বিন 

খতশ্তেত্যত্র সংহ্বিতায়ামূত্যক ইতি প্রকৃতিভাবঃ ॥ কিংচ অন্য মহানুভাবন্য বিষ্কোর্মমচিং 

সর্বৈর্নমণীয়মভিধানং লার্বাস্থ্য প্রতিপাদকং বিষুরিত্যেতর।ম জানস্তঃ পুরুতার্থপ্রদমিত্য ধিগচ্ছন্ত। 

খা সমস্তাৎ বিবন্তন বদ্দত সংকীর্তয়ত যদ্বা নাম যজ্ঞনাম নমনং বিষ্চোরেব লর্ব্বেষাং স্বর্গাপবধাঁ 

লাধনায় ই্ট্যাগ্যাত্বন! দব্যদেবতাত্মনা বাঁ পরিণামমাঞ্জানস্তো যুয়ং বিবক্ঞন বত স্বত ॥ বচেলোঁটি ' 
. ছান্দলঃ শপঃ ্লঃ। বছুলং ছন্দসীত্যত্যালত্যেত্ম্। পূর্বববন্তনাদেশঃ | ইদানীং লাক্ষাৎবৃত্যাহ-: | 

হে বিষে! পর্ধাত্মকদেব | মহো মহতস্তে তব স্ুমতিং সুষ্ঠুমতিং শোভাত্মিকাং বুদ্ধিং ঝা: 
আভজামছে লেবামহে বয়ং যজমানাঃ ॥ ( ১ম--১৫৬ু ৩ )।| 

অন্বীষোমপ্রণয়নে তমস্ত রাজেত্যেষা প্রযোক্তব্যা। অগ্নীষোমৌ প্রণেষ্যৎন্থিতি খে 

সুত্রিতম্--তমন্ত রাজা বরুণস্তমশ্িনেত্যধর্ঠ আরমেদিতি | 
৪ 

সৈষ। চতুর্থী-_ 

| | | |... |. 
তমপ্য রাজ! বরুণন্তমশ্িন ত্রতুং সচস্ত মারুতদ্য বেধসঃ। 

টি, 8 ৮ ই সনি ৪ 

রর ৮.4 পারার রা ॥ 
আটার দক্ষমুত্রমনহর্বিদৎ ব্রজং চ বিধুঃ সধিব। অপোগুতে ॥ ৪1 



২ অক, ২ অধ্যার, ২৬ বর্ণ 1] যটপঞ্চাশত্যধিক-শততমং সুক্তং | | ২৬৪ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | _ | |. | তম্। অন্ত। রাজা। বরুণঃ।'তম্। অঙ্গিনা। ক্রতুম্। সচস্ত। মারৃতম্ত। বেধসঃ॥ 
* 
টি 

| | ৰ | | 
দাধার। দক্ষমূ। উৎহতমম্। অহঃহবিদম্। ব্রক্ষম। চ। বিফুঃ। 

| 
সথিইবান্। অপহউথুতে ॥ ৪॥ 

মারুতন্ত মারুতাং খত্বিজাং সঙ্বাতো মাকৃতং তদ্ধতঃ ॥ মনতর্থো লুপাতে ॥ মরুতাং দেবামাং 
ল্ব্ধিনো বা বেধসঃ মেধাবিনোহস্ত যজমানম্ তং প্রদিদ্ধং ক্রুতুং যাগং যজ্াত্মকং বিষুং। যজ্ঞ 
বৈ বিষ্ুরিভি শ্রুতেঃ (তৈৎ সং ২৬1৪) । রাজা রাজমানো বকুণঃ লচত্ত সেবতে তষেব 
ক্রতুং যাগং অশ্বিনা আশ্বানৌ লচেতে অন্যেইপি দেবাঃ লচত্তে দেবস্তে॥ কিংচ বিষুঃঃ 

লমনত্রয়াত্মন! ব্যাণ্ডো বিষুণঃ সথিবান্ যজমানাদিসথিভিরুক্তঃ সন্ উত্তমং উৎকৃষ্টতমং অহবিদং 

তহবে ভারং শ্বর্গোৎপাদকমিত্যর্থঃ দক্ষং বলং ফলপ্রদানসামর্ধ্যরূপং দাধার ধুতবান্ঃ কিংচ 
রঙঘংচ মেঘং চ॥ ব্রজ ইতি মেঘনাম। ব্রজঃ চরুরিতি তন্নামন্্ পাঠাৎ॥ তং বৃটাদকায় 
অপোর্ণুতে অপগতা৷ বরণং করোতি আহুতিত্বারা য্জপ্তৈব বৃষযুৎপাদকত্বাৎ। যদ্ধা মারুতস্ত 
মরুংসংঘাতন্ত দেবগণন্ত বেধসঃ বিধাতুঃ অ্টুবিষ্টোঃ ক্রতুং কর্ম্মপালনাদিরূপং বকুণাদয়ঃ লচস্তে 
উদধীনত্বাৎ পালনস্ত সচ লখিবান্ ইন্ত্রমরুদাদি সহায়োপেতঃ লন্ উক্তলক্ষণং দক্ষং বৃষ্যুৎ 
গাদনাদিপামর্থ্যরূপং বলং দাধার তথা ব্রজং চাপোর্ণুতে ॥ (১ম-৯৫৬নু--৪খ)॥ 

অথ পঞ্চমী-_- 

| | না | | | 

আ যো বিধায় লচথায় পৈব্য ইন্দ্রায় [যু স্ুকৃতে স্কৃতরঃ 

| | | | | 
বেধা অজিন্বজ্রিষধস্থ আর্ধমৃতলা ভাগে যজমানমাতজৎ ॥ ৫ ॥ 

:-* অথ পদ্দপাঠঃ *- 

| | ০:1১ | |. 
মা। যঃ। বিবায় .লচথায়। দৈব্যঃ। ইন্দ্ায়। বিষুঃ | সথইক্ূতে। সুকৎতরঃ॥ 

বেধাঃ। অজিম্বৎ। অিহলংধ্ঃ। আনা ধতস্ত। ভাগে। যজমানম্। আ। অভজৎখ॥ ৫॥ 
| টি পদ আছ 7 উদ জি পট 5 ॥ র শ্হ পি ৩০ জ 

্ 



২৬ খষেদ-সংছিত। |. [১ মগুল। ২২ অনবাকা। ১৪৭ গড় 

যো বিষুঃ দৈব্যঃ দিবিভবঃ স্ুকুত্তরঃ শোভনফলএ্রদানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ আবিবাহট 

খাগচ্ছতি ॥ বেতেলিটিরূপং ॥ কিমর্থং? সচথায় সচনায় যাগসহায়করণায় কৈ ইন্্রায় ইরাং 

হবিলকক্ষণান্্ং দ্রাবয়তীতীন্দ্রো যজমানঃ | ইন্দ্র: ইর।ং দুণাতীতি ইদং করণাদিত্যাগ্রায়ণ ইতি 
€(নি* ১০৮) যাস্কেনোজনির্ব্চনস্ত।ক্রাপি সত্তাবাৎ। তম্মা উক্তরূপায় যজমানায় স্থকৃতে 

শোভনগ্বতিকত্রে আগত্য চ বেধ! অভিমতফপবিধতা ঝিধধস্থঃ ক্রিসংখ্যোপেত সহস্থানবান্ 

গবনব্রয়স্থানঃ ক্ষিত্য|দিস্থানত্রয়ো বা বিষুণঃ আর্ধ্যং আগন্তব্ং যজমানং অজিন্বৎ গ্রীণয়তি। 
জিবি শ্রীণনার্থঃ। ইদিববান,ম্॥ তরর্থং খতস্য যজ্ঞস্য ভাগে হুতশেষরূপে তং যজমানং 

আতজৎ ভজতি দমীপদ্নতীত্যর্থঃ। যদ্বা খতস্ত যজ্ঞন্ত ভাগে ফলে যজমানং আভজং 

হ্বামিত্েন স্থাপয়তি॥। (১ম ১৫৬৫৭) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়ে ষড়বিংশো বর্গঃ ॥ ২৬ ॥ " 

ইতি প্রথমে মগ্ডলে একবিংশোহন্বাকঃ ॥ ২৯ ॥, 
চি ঞ 

ঞ 

সপ্তপধ্যশত্যধিক-শততমং সুক্তৎ | 

দ্বাবিংশেনুবাকেহষ্টো সুত্ানি | টাচ ইতি প্রথমং স্ক্ং ষড়চং দৈর্ঘতমসং 

জাখ্বিনং। পূর্বত্র জাগতং ত্বিতি তুশব্াদিদমপি জাগতং। অস্ত্যে দ্ধ কি্রুতৌ অবোখিয়ড়াস্শিনং 

ত্বং ত্যে জিট্রতৌ ইতান্ুক্রমণিক। প্রাতরন্ুবা কাশ্রিনশস্ত্রয়োজগতে ছন্দস্থাঞ্ডে বিনিয়োগ; 

অথাশ্বিন ইতি থণ্ডে সুঝিতম্ _অবোধ্যগির্জ] এষন্ ভানুরিতি ॥ (১ম-১৫৭ম) ॥ 

তত্র প্রথমা-_ 

তি 1 

এট 44 | | | 
অবোধ্যগ্রির্জ। উদ্দেতি সূষ্য্ে। ব্যু ১ ষাশচন্দ্রামংগ্য।বে! অর্চিষা। 

| | ূ | ূ 
আয়ুক্ষাতামস্থিন। ষাতবে র্থং প্রাসাবীদ্দেব; সবিত। জগতপৃথকৃ'॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | 

!. অবোধি। অগ্রিঃ । জাঃ। উৎ। এতি। হুরধ্যঃ। বি।, উষাঃ। চজ্জা। 

| ০ 
মহী। আব$। অচ্চিষা.। 

| | | 1 
অযুক্ষাতাম্। আশ্বিন । যাতবে?।। বুথম্দ। প্র। অলাবীঞ। 

| ৰ . |. ৮ |. 
দেবঃ; লবিত।।' জগঃং।। পৃথকৃ॥। ৯৫. 



২ টক, ২ অধ্যায়, ২৭ বর্গ। ] সপ্তগঞ্চশঙ্যধিক-শততমং সুক্তং। : ২৩৭ 
অয়মগনির্বিহিতঃ দন্ জা: জ্মায়াঃ পুথিব্যা বেদিলক্ষণায়াঃ সংবদ্ধী সন অবোধি প্রতি-. 

বোধিতঃ ॥' জোতি পৃথিবীনাম। গাথ্নেতি তরামসথজত্বাৎ॥ কিংচ হুধ্য উদ্েতি তথা .মহী 
মহতী উধাঃ আর্চিযা গ্রকৃষ্টেন তেজপা চক্র প্রাণিনামাহলাদিনী সতী ব্যাবঃ তমাংলি 
বিবাগয়তি ॥ বসেলুডি ছান্দসম্চে লুককী। ছন্দসাপি দৃঠত ইত্যাডাগমঃ॥ যত ইয়যুষাঃ 
উদ্দেতি যতণ্চ হুর্ধাঃ যতশ্চায়মগরিঃ প্রবৃদ্ধো ভবতি অতঃ কারণাৎ হে অশ্বিনা অশ্থিনৌ! যুসৎসংবন্ধিনং রথং যাতবে দেবঃ দেববজনগমনায় রসভাত্যাং অধুক্ষাতাং আভিমুখ্যেন 
ুঞ্জাথাং তথা সবিতা দর্ববকর্্মগোইগ্ুজ্ঞাতা দেবো জগৎ জঙ্গমং প্রাণিজাতং পৃথক্ স্বস্ব কর্ম্ানু-. 
রোধেন প্রাসাবীৎ প্রসৌতু অন্থজানাতু ॥ (১ম-_-১৫৭নু_+১৭) | | 

০ ঙ্ 
ছু 

অথ দ্বিতীয়া__ 

| | | ] | যদৃযুগ্ত।থে বৃষণমন্্িন। রথং ঘ্বতেণ নো মধুন। ক্ষত্রমুক্ষতমূ। 

| | অন্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাস্থ জিন্বতং বয়ং ধন! শুরদাঁত। ভজেমহি ॥ ২॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | বখ। বুগ্তীথে ইতি । বৃষণম্। অস্থিনা। রথম। ঘ্বতেন। নঃ। মধুনা। ক্ষত্রম্। উক্ষতম্। 

উন রা | রর ] জিন্বতম্ । বয়ম্। রন | কী ৷ ভজেমহি। ২॥' 

হে অস্বিনা অঙ্বিনৌ | হৎ ষদাবৃষং বাষ্ট্যারদিবর্যকং রথং যুঞাথে যোজয়থঃ তর! নঃ ক্ষত্রেং 
অন্মদীয় বলং ক্ষত্রিয়জাতং বা ঘূতেনোদকেন মধুনা মধুরেণ উক্ষতং দিঞ্চতং প্রবর্থায়ত- 
মিত্যর্থঃ। যদ্ব! ঘ্বৃতেন ক্ষরণরূপেণ মধুনা মধুরেণ অমৃতেন উক্ষতং যুদ্দ্রথস্থেন মধুনা' 
অন্মদীয়ং বলং প্রবর্ধন্তমিত্ার্থঃ । অস্খনো রথস্য মধুপূর্ণস্বং মধুবাহনো৷ রথ ইত্যাদি, 
ুসদ্ধম্  উত্তরস্তামচি).। কিংচ অগ্মাকং পৃতনাসথু অন্ণীয়ানুপুত্রতৃত্যানিমনুযুর পান গ্রজানু 
বন্ধ ব্রাহ্মং তোঞ্জো ছিম্বতং গ্রীণয়তং ॥ পৃতনা ইতি মনুষ্যনাম। বিবশ্বস্তঃ পৃনা ইতি 
তরামসুত্ত্বাৎ ॥ যদ্ধা পৃতনাস্থ পরকাঁয়াস্থ প্রঞজাস্থু ব্রহ্ম তাদাং ,পরিবৃঢমন্ত্রমত্মাকং জিশ্বতং 
গ্রীয়তং বরন্গেত্যন্ননাম ব্রহ্মন্ট ইতি তন্নামস্থক্তত্বাৎ। বয়ং চ শৃরসাত। শৃরসাতৌ শুরাণাং 
খহারাদিনা ঘুক্তে 'লংগ্রামে ধনা তথীয়ানি ধনানি বহুবিধানি ভজেমাহ লভেমাহ ॥ ২) 



৩৮ খাখেদ-লংহিত]| [১ গুল, ২২ অনুবাক, ১৫৭ সত | 

অথ তৃতীয়. 
৮. ৬৯1 যারা | | 

অব, ত্রিচক্রে। মধুগাহনে। রখে। জীরাঙ্থে। অশিনোর্যাতু স্ুষ্ঠতঃ। 

| ূ | | . | 
্রিবন্ধুরো মঘবা। বিশ্বসৌভগঃ শং ন আবক্ষন্দিপদে চতুষ্পদে ॥ ৩॥ 

-+০ অথ পদপাঠঃ *--. 

| | | | | 
অর্বাছ। ব্রিইচক্রঃ। মধুইবাহনঃ | রথ:। জীরহঅশ্বঃ। অশ্বিলোঃ। যাতু। সুইস্কতঃ। 

| ] 

ক্রিবন্ধরঃ | মঘহবা | বিশ্বংপৌভগঃ | শম.। নঃ। আ। বক্ষৎ। 

| | 
দ্বিহপদে | চতুঃহপদ্ধে ॥ ৩॥ 

অশ্বিনো রগঃ অবাড. আম্মদভিমুখো যাতু গচ্ছতু | কীদৃশঃ? চিত্রকঃ চক্রত্রয়যুজঃ 

মধুবাহনঃ মধুবোঢ়া ভীরাখঃ শীগ্রগাম্যস্বোপেতঃ নুষ্ঠতঃ অতএব অস্মাভিঃ স়মানঃ জরিবদুবঃ 

নিয়োন্নভকান্ঠত্রয়োপেতঃ পারথ্যাশ্রয়ন্থানং বন্ধুবং মঘবা ধনবান্ অতএব বিশ্বসৌতগ 
জর্বসৌভাগ্যোপেতঃ। ঈদৃশঃ অশ্বিমো। রথঃ নোইম্মীকং ছ্িপদে পুত্রাদিগ্রজায়ৈ চতুষ্গা? 

গশবে চ শংক্ছু দুখং আবক্ষৎ আবহতু ॥' বহেলে ট্যভাগম ॥ ( ১ম-:১৫৭স্থ-_-৩খ ) | 

অথ চতুর্থী__ 

|] | | 

আ।.ন উর্জং বহতমশ্িল যুবং মধুমত্যা নঃ কশয় মিমিক্ষতমূ। 

| ূ | |] | 
'প্রায়ুস্তারিষ্টং নীরপাংপি মৃক্ষতং নেধতং ছেষো ভবতং সচাভুব! ॥ ৪1 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | ৮ 
আ। নঃ| উর্জম্।. বহতম্। অশ্বিনা। বুবম্। মধুহমত্যা। নঃ।' কশয়। | মিমিক্ষতম্। 

| | ক, 4৫ | . 1. 
প্র। আছুঃ। ভারিষ্টম। নিঃ। রপাংলি। মৃক্ষতম্। লেধতমূ। দ্বেধঃ। 

| | 
ভবতম্। লচাহভুবা ॥ ৪ ॥ . 



২ আটক) ২ অধ্যায়, ২৭ বর্গ। ] সপ্তপঞ্চশত্যধিক-শতভুমং সুক্তং | হয 
ছে অশ্বিনা অশ্থিনৌ ! বং যুবাং নোইম্মাকং উর্জং বলগ্রাণনসমর্থং অন্নমারহত€্ 

গ্রাপয়তং। কিংচ নোহম্মান্ মধুমত্যা মাধূর্য্যোপেতয়া কশয়া বাচা ইষ্ট গ্রদানূপয়া মিমিক্ষতং 
দিঞ্চতং শ্রীণয়তং ॥ কশেতি বাঙ্নাম । কশাধিষণেতি তন্নামহ্ক্তত্বাৎ ॥ যদ্ব! মধুমত্যা মাধূর্যা- 
বৃ্টিমত্যা মাধুধ্যেপেতয়া কশয়া প্রতোদন্া নোইন্মান মিমিক্ষতং | মধ্বিত্যুদকনাম। মধু 
পুরীযমিতি তরামসুক্তত্বাৎ॥ কশয়! অশ্বতাড়নেন শীগ্রমাগত্য, বৃষ্টিরপং ফলং দাস্তত ইতি 
কশায়ামধুমত্বসূ। কিংচ আয়ুরাযুহ্যং প্রতারিষ্টং প্রবধ য়তং গ্রপূর্স্তিরতির্ববধনার্ঘঃ তথা রপাংলি, 
মক্ষতং পাপানি নিঃশেষেশ শোধয়তং। রপো রিগ্রমিতি পাপলামনী ভবত ইতি যাস্কঃ 
(নি” ৪1২১)। কিংচ দ্বেষঃ দ্েস্তং অমিল্াদিকং দেখতং নাশয়তং | ইদং চ ভাব্যং 
পচাভুঝা সহভুবৌ অন্মৎকাধ্যেযু সহ ভবনবস্তৌ ভবতং ভবস্তৌ একমত্যং তজত ইত্যর্ঘঃ 
বাক্যভেদাদনিঘাতঃ ॥ ( ১ম-_-১৫৭স্য-_-৪খ) | 

অথ পঞ্চমী __ 

ৃ ] 

যুবং হু গর্ভং জগতীষু ধথে। যুবং বিশ্বেযু ভুবনেষস্তঃ 

| ৃ | 
যুবমগ্রিং চ. বৃষণীবপশ্চ বনস্পতী'রশ্বিনাবৈরয়েখাম্ ॥ ৫ ॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

1 | | | | 
। যুবম। হ। শর্তমূ। জগতীযু। ধথঃ। যুবম্। বিশ্বেদু। তুবনেযু। অন্তরিতি।, 

| | 
্বমূ। অগ্রিম।-চ। বুষণৌ। অপঃ। চ। টা | অশ্বিলৌ। এরয়েথাম্ ॥ ৫8. ৮১8৯5477581 

হে অশ্বিন! অশ্বিনৌ ! যুবং হ যুবাং খলু জগতীষস্তঃ গমনশীলান্ু গোষু ঘধ্যে গর্ভং ধ্খঃ 
ধারযথঃ। ন কেবলং গোথ্ব অপিতু যুবং যুবাং বিশ্বেষু সর্বেধু তুবনেযু ভূতজাতেষু অস্তর্মধ্যে 
গং ধথঃ ধারয়থঃ | ন কেবলং গোষেব অপিতু যুবং যুবাং বিশ্বেধু সর্বেষু ভূবনেধু ভূতজাতেযু 

অন্তন্বুধ্যে গর্ভং ধখঃ বৃষ্িদ্বারামিষর পতন গর্ভস্থ রেতসঃ পোষকত্বাৎ। কিংচ হে বৃষণো কামানাং 

বর্ষিতারৌ | যুবং যুবাং অগ্নিং চ অপশ্চ বনস্গতীংশ্চ এরয়েখাং প্রবর্তয়েখাং আহতিতোগা- 
যাগিং ্বীকৃত্য চ বৃষট্যুদকানি উদকৈরোমধিবনস্পত্যাদিকং এতান্তপ্দর্থ, ট্ররয়েখাম্ ॥ ৫॥ 



ই৪. তথেদ-পংহিত]| [১ মণ্ডল) ২২ অবাক) ১৫৭ গু 

অথ ষ্ঠী-_ 
ূ | .. | | 

যুবং হু স্থে। ভিষজাভেষজেভিরথে। হ স্থে। রথ্যা ৩ রাথ্যেভিঃ।, 

ও ণ | | | 
অথো হ ক্ষত্রমধিধখ' উগ্রতা যে। বাং হবিষ্বন্মনলা দদাশ॥৬॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| [ 
যুবম্। হ। স্থঃ। ভিষজা। ভেষজোভিঃ। অথেো ইতি। হ। স্থঃ। 

| | | | 
বথা।। বখ্েভিবিতি | রখ্যেভিঃ। 

| | 
আথো ইতি । হ। ক্ষত্রমূ। অধি। পর্থঃ। উগ্রা। যঃ। বাম্। 

| | 
হবিষ্মান। মনসা । দাশ ॥৬ ॥ 

হে অশ্বিনৌ ! যুবং যুবাং হু খলু ভেবজেভিঃ ভেষজৈরোষধৈহ তেষজৌষধ তৈষজ্যান্য- 

গরদদো জাযুরগদং তত্র ওধধমিতিচাতিধানাৎ তৈর্ভিষজা ভিষজৌ স্থঃ। হ শবঃ অশ্খিনৌ হি 

দেবানাং ভিষজাবিত্যাদি প্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থঃ। অথো অপিচ রথ্যেভিঃ রখবোঢ়ভিরঙ্শৈঃ 
রথ্যা রথবস্তো স্থঃ আবাং রথো ( খণ সং ৯৮১৮ )। অশ্বিনেত্যাদি প্রসিদ্ধিষ্যোতনার্ধো হ-শৰঃ 

অনয়ো রথেন বিশেষ সংবন্ধঃ| যুবোর্হি পূর্বের সবিতোধসো (খ* সৎ ১৩1৫) রথমৃতায় চিত্রং 

ধতবস্তমিষ্যতীত্যাদি মন্ত্রান্তরেযু প্রলিদ্ধঃ। আথো অপিচ যুবয়োঃ ক্ষত্রং বলং অধিহ অধিকং 

খলু। হ শব্দ; এসিদ। যন্মাদেবং তণ্মাৎ হে উগ্রা! উদ্গৃর্ণলামধ্যো৷ অশ্বিশৌ বাং যুবাভ্যাং 

যো হবিগ্মান আজ্যপুরোডাশাদিহবিষুক্তো যজমানঃ মনসা! যুম্দ্ায়ত্তেন চেতস! দর্দাশ 

দ্দাতি তশ্থ হবিরাদিকং ধথঃ ধারয়থঃ অত্যধিক গৃহ্ীথ ইত্যর্থঃ। . প্রভৃতবলৌ যুবাং 
বথমারুহা অন্মন্দেবগুনমাগত্য হবিঃপ্রদৎ মাং ধত্বা অন্মদ্যজ্ঞং অন্মাস্থিটিকিৎপতমিতি 

তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ( ১ম-__-১৫৭স্মৃ--৬খ) 1 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে লণ্তবিংশো বর্গ; ॥ ২৭।। 

[বেদঘরন্ত গ্রকাশেন তমোহাদ ং নিবারয়ন্। পুমথাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিগ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ | ১॥ 

ইতি শ্রীমদ্্রাজাধিরাজ্পরেমেস্বরৈি কমারপরবর্তক রী বীরবুক্ধতুপালপা্াঞ্জা- 

ধুরদ্ধারেণ লায়ণাচাধ্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে*বেদাথপ্রকাশে খক্লংহিতা- 

ভা্ে দ্বিতীয়াষট্রকে দ্বিতীয়োধ্ধ্যায়ঃ লমাপ্তঃ || ২॥ , ». 
রে 
টি জরে (টি দর 



শু) 

ও . 
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দ্বিতীয়োইস্টকঃ। . তৃতীয়োইধ্যায়ঃ। 
---$০$$-- 

শ্রীগণেশায় নমঃ। 
যস্ত নিঃশ্বলিতং বেদা যো বেদেত্যোহখিলং হৃগৎ ॥ 
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্ঘমহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ 

ঙ ড 

অস্টপর্চাশত্যধিক-শততমৎ সুক্তং। | 
---০1$581- 

অথ তৃতীয়াধ্যায় আরভ্যতে। বস্থরুদ্রেত্যেতদন্থবাকাপেক্ষয়া ছিতীয়ং স্ক্তং ষড়চং 
দৈর্ঘতমসং | পর্ববত্রাশ্বিনং ত্বিত্যুক্তত্বাদিরমপ্যাশ্থিনং । অনাদেশপরিভাষয়া ক্রেটুভং দীর্ঘতমা- 
মামতেয় ইত্যন্ত্যানুষ্ুপ,। তথা চান্ুক্রাস্তং--বস্থু অভ্তযান্থুবিতি। অস্ত বিশেষবিনিয়োগে! 
লৈঙ্গিকঃ ॥ ( ১ম_-১৫৮স্থ ) ॥ 

ক ধী 
বি 

তত্র প্রথমা 
| | |. | ূ 

ওম্ বসুরুদ্র। পুরুমন্তু বৃধন্ত। দশস্যতং নে! বৃষণাবভিষ্টো। 

ূ | 
দআ। হু যদ্রেকূণ ওচথো। বাঁং গ্রধৎ সম্রাথে অকবাতিরূতী ॥ ১। 

_* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | . 
বু ইতি। রুত্তা। পুরুমন্তর ইতি পুরুহমতূ। বৃধস্তা। দশন্যতযূ। নঃ। বৃষণৌ | অতিষ্ঠৌ। 

| | 
দত! । হ। যখ্। রেকৃণঃ। ওচথ্াঃ। বাম্। প্র। যৎ। 

| | ৃ | 
'লআথে ইতি। গকবাতিঃ1 উতী ॥১।॥ ' 



২৪২ ধথেদ-সংহিত। | ১ মণ্ডল, ২২ অন্ুবাক, ১৫৮ সতী । 

হে বৃষণৌ কামানাং বর্ধিতারৌ দত্রা অন্মবিরেধ্যুপক্ষপয়িতারৌ হে অস্থিনৌ! যুবাং 
নোহন্মভাং দশস্যতং দত্তং দ্িংসিতং ফলং। কীদৃশো বাং? যুবাং বস বাধয়িতারৌ প্রজামাং 

বসুন! ধনেন তত্স্তৌ বা ॥ মত্র্থে! লুপ্যতে ॥ রুদ্রা রুদ্রৌ কুৎ ছুঃখং তদ্ধেতুভূতং পাপং বা 
তন্ত ভ্্রাবয়িতারৌ। সংগ্রামে ভয়ংকরং শবয়ন্তে। বা॥ কুদ্রো৷ রৌতীতি লত ইতি যাস্বঃ 

(নিৎ ১০1৫) ॥ পুরুমন্ বহুনাং জ্ঞাতারৌ ॥ মনেরৌগাদিকন্তন্প্রতারঃ ॥ বৃধস্তা বধমানৌ 
স্তোত্রাদিনা অভিষ্টৌ আভিমুখেন গুজিতো অভীষ্টসাধকৌ বা। হ শব্দ উক্ত গুণগ্রসিদ্ধি- 

 ঘ্যোতনার্থঃ ৷ কিমর্থং দীয়ূত ইতি চে? যদৃযত্মাৎ ওচথ্যঃ উচথস্ত পুভ্রো দীর্ঘতমাঃ বাং যুবাং 

ঞ 

রেকৃণঃ ধনং স্তুতিব্যাজেন গ্রার্থয়তে তদর্থং। যদ্বা অয়ং.বজমানো যদ্যন্যাপ্রেকৃণো হবি- 

লক্ষণমন্্ং বাং যুবাং দদাতীতি শেষঃ। যন্াচ্চ অকবাতিঃ অকুৎ্সিতৈঃ উতী উতিভিঃ 
রক্ষণৈঃ॥ নুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়াঃ পৃর্ববসবর্ণদীর্ঘঃ ॥ প্রসস্রাথে প্রসারয়থঃ প্রকর্ষেণ দখঃ 

তন্মাদ্দশগ্ততং যদ্মাদ্দভিমতপ্রদো যন্ধাচ্চায়ং প্রার্থয়তে দর্দাতি বা হবিঃ তক্মান্দশস্ত মিত্যর্থঃ ॥১| 
গু ঙ 

গু 

অথ দ্বিতীয়া__ 

কো খাং দাশংস্মতয়ে চিণস্যৈ বদূ যদ্ধেথে নমণ। পদে গোঃ। 

জিগৃতমস্মে রেবতীঃ পুরী কামপ্রেণের মনসা সত ॥ ২ ॥ 

--ৎ অথ পদপাঠঃ *-- | 

| |. 
কঃ। বাম্। দাশৎ। সুহমতয়ে। চিৎ। অন্তৈ। বস ইতি। যৎ। 

| | 
ধেথে ইতি । নমসা। পদে। গোঃ। 

| | | ূ | | 
, জিগৃতমূ। অন্মে ইতি রেনতী। পুরম্হদী। কামপ্রেণইব। মনসা। চরস্তা। ২। 

হে বন্থ ঘাসয়িতারাবস্থিনৌ ! বাং যুবয়োঃ লংবদ্ধিন্টৈ অস্যৈ বক্ষমাণরূপায়ৈ সমতয়ে চিং 

শোতনবুদ্ধো। চিৎ পৃভায়ামপ্যর্থে 1 ্বল্লেনৈব হবিষা মহৎফলপ্রদানরূপায়ৈ ঈদৃপ্তা অপি 

বুদ্ধেঃ গ্রীণনায় কো দাশ কো দগ্যাৎ দাতুং শরু,য়াৎ যুবয়োঃ প্রভাবন্ঠাতিমহত্বাদিতি তাবঃ। 

দাশতেলে ট্যডাগমঃ ॥ কথং মতেঃ পৌষ্ঠবমিতিতছুচ্যতে | যদ্যশ্মাৎ কারণাৎ গে!ঃ পদে তৃম্যা 

মরবৈরবন্তব্যায়াঃ গ্তত্যায়। বা বেদিরূপায়াঃ স্থানে এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিরিতি ভরতে? 

(তৈঃ দং ২৬।৪)। গৌরিতি ভূমিনাম। তথা চ নিরুজং-গৌরিতি পৃথিব্যানামধোং 

. ষদ্দুরং গত] ভবতি ফক্ান্তাং ভুতানি গচ্ছ্তি গাতেব্কী কারো! নামকরণ ইতি (নি* ২৫) 



২ অষটক, ৪ অধ্যার, ১ বর্গ।] অষ্পঞ্চাশত্যধিক-শতৃতমং সুক্তং। ২৪০ 
ধারয়খঃ বহুপ্রদানবিষয়াং বুদ্ধিং | দধাতেলটি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্ত লুকু। ধাতো- 
্ত্ং। আতো ডিত ইতি ইয়াদেশঃ॥ যন্মাদেবং তন্যাৎ অন্মে অস্মভ্যং রেবতীঃ ক্ষীরাদি- 
ধনবতীঃ পুরন্ধীঃ শরীরধারকাঃ শরীরাতিৃদ্ধিহেতুর্গাঃ জিগৃতং শবয়তং দদত মিত্যর্থঃ ॥ গৃশবে 
ছান্দসঃ শপঃ ঈ,। অভ্যালস্োতং হৃষত্্চ। পুনস্তাবেব বিশেত্তেতে। কামপ্রেণেব। ইব শব্দ 
এবকারার্থঃ। কামপূরকেণৈ মনসা! সহ চরস্তা চরস্তে যমানন্ত কামাঃ পৃরণীয়। ইতি কৃত- 
মংকল্লাবিতার্থঃ॥ প্র! পুরণে কামং ্রীণাতীতি কিমি | আতোইন্বপসর্গে। কঃ ॥২॥ 

অথ তৃতীয়।-_ 
| ঠা: | যুক্তো হাদ্াং তৌগ্র্যায় পেরুবিমধ্যে অরণসো ধায়ি পজঃ। 

| | | মিরার উপ বামবঃ শরণং গমেয়ং শৃরে! নাজ্] পতয়ন্তিরেবৈঃ ॥ ৩॥ 
--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

ৃ | | | | 
বুজঃ। হ। যৎ। বাম্। তৌগ্রযায়। পেরুঃ। বি। মণো। অর্দসঃ| ধায়ি। পজঃ। 

| না বাম্। অবঃ। শরণম্। গমেয়ম্। ুরঃ | ন। রা পতয়তহতিঃ। রি ॥ ৩॥ 
সপ | আট: 

অন্রেতিহালমাঃ। তৌগ্র্যনামকং রাজানং যুদ্ধে শত্রবঃ পরাভাব্য পাশৈনৃ ঢং বদ্ধ 
লযুত্ধ্যে প্রচিক্ষিপুঃ। ল চোত্তবীতুমশক্ঞঃ সন অশ্বিনৌ তুষ্টাবঃ। তৌ চতুষ্টৌ শীগ্রমেব 
রথমশৈর্ধোজযিত্বা লযুদ্রমাগত্য তমুভ্াধ্য অপালয়তামিতি। অয়মর্থ:__-অভো হবীদশ্িনাতৌগ্র- 
ইত্যাদি (খ্ঝ* সং ১1৮১৫) মন্তান্তরে প্রসিদ্ধঃ। সোত্রোচ্যতে। হে অঙ্িনৌ ! বাং যুবয়োঃ। 
নবন্ধী পেরুঃ পারণকুশলো রথঃ যুক্তো হ অশৈর্ুক্তঃ খলু। হ শব মন্া্তর গ্রসিদ্ধি- 
ঘ্োতনার্থঃ| স চোদাহতঃ। কশ্মৈ? তৌগ্রযায় এত্নায়ে রাজ্জে তত্বন্ধমোচনার্থং। কুত্রেতি 
তদুচ্যতে। অর্ণসঃ অস্তসো। মধ্যে লযুদ্রস্ত মধ্যে স ঢ পঞ্জঃ*পাজসা বলেন তীর্ণঃ সন বিধারি 
ধারিতঃ স্থাপিতঃ। যম্মাদেনং তম্মাঘ্বাং যুবয়োঃ অবঃ রক্ষণং শরণং উপগমেয়ং লংপ্রাগ্ন মাং, 

এহিকদুঃ থাদ্িযুক্তো যুন্মৎ স্থানং লংভজেয়ং। গতৌ দৃষ্টাস্তঃ_ পতয়স্তিরেবৈরশশৈঃ শূরো 

শশুর ইব ল যথ| অভ্যাঙ্জিত্বা নির্ভয়ং শ্বগৃহং প্রাপ্পোতি তদ্বত ॥ ( ১ম--১৫৮স্থ--৩খ )॥ 
র হিরা 

। অথ চতুর্থী_ . 
| ূ ূ ৃ 

উপস্তুতিরোচথ্যমকুষবেন্মামামিমে পভভ্রিণী বিছুগ্বা। 

রর | ধনীর, এামামেধো ঘশতয়স্চিতে। ধাক্ গ্রধদ্ধাং বন্ধন্তুনি খাদতি ক্ষামূ॥৪॥ 



২৪২ খখেদ-সংহিত। । [১ মণ্ডল ২২ অগ্ুবাক, ১৫৮ সস | 

হে বৃষণৌ কামানাং বরধিতার দত্রা অন্মস্ধিরেধ্যুপক্ষপয়িতারৌ হে অস্বিনৌ! যুবাং 
নোইম্মভাং দশস্ততং দত্তং দ্বিংসিতং ফলং। কীদৃশো। বাং? যুবাং বসু বাশয়িতারৌ প্রজানাং 

বসুন! ধনেন তত্বস্তৌ বা॥ মত্বর্থো লুপ্যতে ॥ রুদ্রা রুদ্র কৎ ছুঃখং তদ্বেতুভূতং পাপং বা 

তন্ত ভ্রাবয়িতারেই সংগ্রামে ভয়ংকরং শবয়ত্ো। বা॥ রুদ্র রৌতীতি লত ইতি যাস্বঃ 
(নিৎ ১০1৫) ॥ পুরুম্ত বহুনাং জ্ঞাতারৌ ॥ মনেরৌগাদিকগ্ন্প্রতায়ঃ ॥ বৃধস্তা বধমানৌ 

স্তোত্রার্দিনা অতিষ্ট আভিমুখ্েন পুজিতো অভীষ্টপাধকৌ বা। হ শব উক্ত গুণপ্রসিদ্ধি- 

গ্যোতনার্থঃ ৷ কিমর্থং দী়ত ইতি চেৎ? যদ্যপ্মৎ ওচথ্যঃ উচথম্য পুজো দীর্ঘতমাঃ বাং যুবাং 

রেকৃণঃ ধনং স্ততিব্যাজেন প্রার্থয়তে তরর্থং | যদ্ধা অয়ং'যজমানো। যদ্যন্মাপ্রেকৃণো তবি- 

লরক্ষণমন্ত্র বাং যুবাং দর্দাতীতি শেষঃ। যন্মাচ্চ অকবাভিঃ অকুৎসিতৈঃ উতী উতিতিঃ 

রক্ষণৈঃ ॥ ুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়াঃ পূর্ববসবর্ণদীর্ঘঃ ॥ প্রসআথে প্রসারয়থঃ প্রকর্ষেণ দখঃ 

তকন্মাদ্দশন্ততং যন্মাদভিমতপ্রদে বম্মাচ্চায়ং প্রার্থয়তে দর্দাতি বা হবিঃ তন্মান্দশম্যত মিত্যর্থঃ |১। 

অথ দ্বিতীয়া-_ 

| | | 
কো খাং দাশৎস্থমতয়ে চিদন্যৈ বসু য্ধেথে নমলা পদে গোঃ। 

কি | | |. 
জিগৃতমস্মে রেবতীঃ পুরদ্ধীঃ কামপ্রেণেব মনসা চরস্তা ॥ ২॥ 

--ৎ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | . 
কঃ। বাম্। দাশৎ। সুহমতয়ে। চিৎ। অন্তৈ। বন্থ ইতি। য। 

| | 
ধেধে ইতি । নমসা। পদে। গোঃ। 

| | | | ৃ 

জিগৃতম্। অন্দে ইতি। রেলতী। পুরম্ইদী | কামপ্রেণহইব | মনসা। চরস্তা ॥ ২। 

হে বস্থ বাঁদগ্িতারাবস্থিনৌ ! বাং যুবয়োঃ লংবন্ধিন্টৈ অন্যৈ বক্ষমাণরূপায়ৈ নুমতয়ে চিৎ 

শোতনবুদ্দৌ। চিৎ পৃজায়ামপার্থে বা। স্বপ্লেনৈব হবিষা মহৎফলগ্রদানরূপায়ৈ ঈদৃগ্া অপি 

বুদ্ধেঃ গ্রীণনায় কো! দ্াশৎ কো দগ্যাৎ দাতুং শরুংয়াৎ যুবয়োঃ গ্রভাবন্তাতিমহত্বা্িতি তাবঃ! 

দাশতেলে ট্যডাগমঃ ॥ কথং মতেঃ সৌষ্ঠবমিতিতদুচযতে | যদ্ষপ্মাৎ কারণাৎ গোঃ পদে ভূম্যা 

দরবৈর্স্তবায়াঃ স্বত্যায়া বা বেদিরূপায়াঃ স্থানে এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিরিতি করতে? 

(তৈঃ নং ২৬৪) । গৌরিতি ভূমিনাম। তথা চ নিরুক্তং-_গৌরিতি পৃথিব্যানামধেয়ং 

যদ্দুরং গত! ভবতি যৃচচান্তাং ভূতানি গচ্ছন্তি গাতে্ক কারে! নামকরণ ইতি (নি*২৫ | 



২ অষ্টক, ৪ অধ্যায়, ১ বর্গ।] অষ্রপঞ্চাশত্যধিক-শতত্গং সুত্তং | ২৪৬ 
ধারয়খঃ বছপ্রদানবিষক়্াং বুদ্ধিং ॥ দধাতেল-টি বহুলং ছন্দপীতি বিকরণন্ত লুকৃ। ধাতো- 
হ্বতবং। আতো ডিত ইতি ইয়াদেশঃ ॥ যন্াদেবং তন্যাৎ আনছে অন্মভ্যং রেবতীঃ ক্ষীরাদি- 
ধনবতীঃ পুরন্ধীঃ শরীরধারকাঃ শরীরাতিবৃদ্ধিহেতুর্গাঃ জিগৃতং শব্দ়তং দদতমিত্যর্থঃ । গৃশবে 
ছান্দসঃ শপঃ শ্ঃ। অভ্যাসস্যেত্বং তৃম্বতবঞ্চ | পুনস্তাবেব বিশেষ্বোতে | কামপ্রেণেব। ইব শব 
এবকারার্থঃ। কামপ্রকেপৈন মনসা সহ চরস্তা চরস্তো যজমানগ্য কামাঃ পূরণীয়া ইতি কৃত- 
মংকল্লাবিভার্ধঃ॥ প্রা পুরণে কামং ্রীণাতীতি কামপ্রঃ। আতোহম্থপসর্গে। কঃ ॥২। 

অথ তৃতীয়া-_ 
| | 8» | 

যুক্ত হয়দ্াং তৌগ্র্যায় পেরুরবিমধ্যে অর্ণসো ধায়ি পঞ্জঃ। 

| | | 1 এ উপ বামবঃ শরণং গমেয়ং শুরে! নাজ পতয়নিরেবৈঃ ॥ ৩ ॥ 

-_-* অথ পদপাঠঃ ০-- 

ৰ | | | 
বুজঃ। হ। যৎ। বাম্। তোগ্র্যায়। পেরুঃ। বি। যধ্যে। অর্ণসঃ। ধায়ি। পল্ঞঃ। 

| | |... | ক 
উপ। বাম্। অবঃ। শরণম্। গমেয়ম্। শুরঃ। ন। অজা। পতয়তহতিঃ॥ এবৈঃ | ৩। 

অব্রেতিহালমাঃ। তৌগ্র্যনামকং রাজানং যুদ্ধে শত্রবঃ পরাভাব্য পাশৈদ টং বন্ধ 
লযুদ্রমধ্যে প্রচিক্ষিপঃ-। ল চোত্তরীতুমশক্তঃ সন অশ্বিনৌ তুষ্টাবঃ। তৌ চতুষ্টো শীত্রমেব 
রথমশশৈর্ধোজয়িত্বা লযুদ্রমাগত্য তমুস্তাধ্য অপালয়তামিতি। অয়মর্থ:_-অজো হবীদশ্বিনাতৌ গ্র- 
ইত্যাদি (খ্ঝণ সং ১1৮১৫) মন্ান্তরে প্রসিদ্ধঃ। সোহত্রোচ্যতে। হে অশ্বিনৌ ! বাং ষুবয়োঃ' 
ন্বন্ধী পেরুঃ পারণকুশলো রথঃ যুক্তো৷ হ অখবর্ুক্তঃ খলু। হ শক মন্ান্তর প্রসিদ্ধি- 
ঘ্বোতনার্থ:। স চোদানৃতঃ। কশ্মৈ? তৌগ্র্যায় এতন্লায়ে রাজ্ঞে তথন্ধমোচনার্থং। কুত্রেতি 
তদৃচ্যতে | অর্ণসঃ অভ্তসো। মধ্যে লযুদ্রন্ত মধো স চ পজঃ*পাজসা বলেন তীর্ঘঃ মন্ বিধারি 
ধারিতঃ স্থাপিতঃ| যম্মাদেনং তক্ান্বাং যুবয়োঃ অবঃ রক্ষণং শরণং উপগমেয়ং লগ্রাপ্ন য়াং:, 

এহিকছুঃ খাদ্বিযুক্তে! যুন্মৎ গ্থানং লংভজেয়ং। গতৌ দৃষ্টাস্তঃ_ পতয়স্তিরেবৈবশ্শৈঃ শ্রো 
শশ্র ইব ল যথা অজাজিত্ব৷ নির্ভয়ং গ্বগৃহং প্রাপ্রোতি তদ্বৎ ॥ (১ম-:১৫৮স্থ ৩ )। 

্ঁ গু 
গু 

অথ চতুর্থী_ | 
| | | | 

উপস্তুতিঝৌগথ্যুকুত্েম্মামামিমে পতত্রিণী বিছুষ্বাম। 

গার ণ | 
মামামেধো শতয়শ্চিতে। ধাক্ প্রযদ্ধাং বদ্ধস্তুনি খাদতি ক্ষাম॥৪॥ 



২8৪ * খষেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২২ অন্থব!ক,-১৫৮ শুক) 

৮. -* অথ পদপাঠঃ *-- 

|... | 
উপহস্ততিঃ | ওচথ/ম্। উরুষ্কেৎ। মা। মাম্। ইমে ইতি। পতক্রিণী ইতি। বি। হুষ্ধাম্। 

1 | 
মা। মাম্। এধঃ। দশইহতয়ঃ। চিতঃ। ধাকৃ। প্র। যৎ। বাম্। বদ্ধঃ। 

| 
অনি। খাদতি। ক্ষাম্ ॥৪॥ 

অক্রাখ্যানমানঃ। জরাজরিতগাত্রং জাত্যন্ধং দীর্ঘতমনং মামতেয়ং বরিবলিতুম. 

শরু,বানাঃ স্বগর্ডদাসাঃ অগ্রৌ প্রদাহায় গ্রচিক্ষিপুঃ | তত্র ক্ষিপ্তঃ অশ্বিনাবস্তাবীৎ | তো চৈন- 

মরক্ষতাং ততোপ্যঘিয়মাণমুদকেষু প্রাপাতয়ন্ তত্র নিমগ্ধঃ পুনরশ্থিনৌ তুষ্টাব। তুষ্টে 

লত্তৌ তৌ জলাছুদহাষ্ট1ং এবমবপাং তং ত্রৈতনো নামকঃ ক শ্চিদ্ধাসোহস্ত শিরো বক্ষপ্ঠা 

বিধ্যৎ। ততোহপ্যপালয়তামিতি। তদিদং খগদ্বয়েনোচ্যতে | হে অশ্থিনৌ ! উপস্ততিঃ যুনাং 
বৃদ্ধা! উপেত্য ক্রিয়মাণাস্ততিঃ ওচথ্যং উচথ্ান্ত পুত্রং দীর্ঘতমসং মাং উরুষ্বেৎ রক্ষে২। 

দ্বাহাদাুপদ্রবাৎ উকুষ্ঠতী রক্ষাকর্দেতি যাস্কঃ (নি* ৫২৩)। এবং লামান্যেনোভ। বিশেষে 

প্রত্যুপদ্রবপরিহারং প্রার্থয়তে। ইমে প্রলিদ্ধে পতভ্রিণী পতনশীলে পুনরাবর্তনশীগে 
অহোরাত্রে মাং মা বিছুপ্ধাম্ বিশেষে দোহগতসারং মাকাষ্টাং প্রাণনির্গমনান্ুকৃলাং মা 
কুরুতামিত্যর্থঃ | কিঞ্চ মাং দশতয়ো দশবারঃ চিতঃ লঞ্চিতঃ সংপাদিত: এধঃ প্রজ্ঞালিতে ্বন- 

লসংঘে! মা ধাক্ মা ধাক্ষীৎ ॥ দহতেলু ডি পিচি হলস্তলক্ষণাবৃদ্ধঃ। বছলং ছন্দসীতীডতাব:। 

হল্ঙ্যাদিসংযোগান্তলোপোৌ ॥ দুঃসহ, ছুঃখপ্রাপ্তিং দর্শরতি। যদ্যপ্সাৎ বাং যুবয়োঃ সন 

অয়ং জনে বন্ধঃ পাশৈর্টং বেষ্টিতঃ সন আনি আত্মনি আত্মন! ক্ষাং ভূমিং খাদতি ভক্ষয়তি| 
গন্ভমশক্তঃ সন্ ভূমিং পরি লুট তীত্যর্থ; তম্মাদ্পস্ততিরোচথ্যমকয্তেদিতি ॥ (১ম--১৫৮স্--৪৫) 

দঃ ০ 
গু 

অন্তাই পঞ্চম্যা বিনিয়োগমাহ শৌনকঃ-__আততায়িনমায়াস্তং দৃষ্টা, ব্াপ্রমথো বৃকম্। 
/ 

ন মগরন্িতি জপং স্তেত্য এব প্রমুচ্যতে ॥ ১॥ ত্রিরাঁত্রো পোধিতো বাত্ৌ জপেদা' 

ূর্ধ্য দর্শনাৎ। আধুতা প্রযতঃ সর্ধামুপতিষ্েদ্িবাকরমূ্ ॥২॥ পশ্তত্তি তস্করানৈনং তথান্তে 

পাপবুদ্ধয়ঃ | এক: শতানি ব্রায়েত তস্করেভাশ্চরন্ পথ্থীতি ॥ ৩॥ | 

অথ পঞ্চমী__ 

| | ] | | 

শ ম। গরল্গছে। মাতৃতম। দাসাযদীং সৃসমুব্ধমব!ধুঃ, | 

| 1: + ্ . টু 
 শিরে। যদচ্য ব্রেতনে। বিজন্চত আমও। দাস টটস। নিল ॥ ৫1 . 



২ জষ্টক) ৩ অধ্যায়, ১ বর্গ। ] স্টপঞ্চাশত্যণিক-শততমং দু্তং | ২৪২. 

৬ অথ পদগপাঠঃ ৬. 

| | | 
ন। মা। গরন্। নদ্যঃ। মাতৃহতমা:। দাসাঃ। যৎ। ঈষ্। সুঙসযুন্ধয। অবহঅধুঃ।" 

| | | | শিরঃ। য্। আশ্য। ব্রৈতনঃ। বিহতক্ষৎ| স্বয়ম। দাসঃ।. উরঃ। 

| ' | | 
অংলৌ। অপি। গ্ধেতি গ্ধ॥ ৫ 

নগ্যো নদনশীলাঃ মাতৃতম1ঃ মাতৃবজ্জগতাং হিতকারিণাঃ আপঃ মা মাং দীর্ঘতমপং 
মগবন্ন গিরেযুঃ নিমগ্রং মা কুর্ঘাঃ॥ গৃনি গরণে লের্টি ন্যত্যয়েন *শপ.॥ গিরণপ্রাপ্তিং 
দর্শঘতি। যদ্ষস্যাদ্দাসা অন্মুপক্ষপয়িতারো মদীয় গর্ভৰাসাঃ ঈং এনং দীর্ঘতমপং মাং 
মুসমুদধং সুষ্ঠু সঙ্কৃচিতসর্ববাঙ্গং স্বতী। পুক্জায়ামিতি ॥ প্রাদিলমাসে অব্যয়পূর্ববপদ প্রকৃতিস্বরতবম্ ॥ 
অবাধুঃ অবাঙ্মুখমপাতয়ন কিংচ অস্য মমশিরঃ স ট্লেতনঃ এতন্লামকো দাসঃ অত্যন্তনির্ধপঃ 
মন্ যদ্যম্মাৎ বিতক্ষৎ বিবিধং তষ্টবান্ তন্মাৎ সদাসঃ স্বয়ং শ্বকীয়মেব শিরঃ তক্ষতু ন 
কেবলং শির এব অপিতু মদীয় মুরঃ বক্ষঃস্থলং অংসৌ চ দ্ধ ততবান বিদারিতবানিতার্থঃ ॥ 
হস্তেলু'ি ছান্দসমেতর্রীপম্॥ ততঃ স্বকীয় মুরঃ অংসাবপি স্বশক্ত্রেণেব তথা কুতবান্ 
তদ্যুবয়োর্মীহাত্যমিতি ভাবঃ ॥ (১ম--১৫৮ন--৫খ) | 

চি ধা 
খ 

অথ ষঠী_. 
| | এ | 

দীর্ঘতম। মামতেয়ে। জুজুর্বান্দশমে যুগে। 

| | | | 
অপামর্থং যতীন।ং ব্রহ্ম। ভবতি সারথিং ॥ ৬ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

[ 
দীর্ঘহতমাঃ | মামতেয়ঃ | জনুূর্বান্। দশমে। যুগে। 

* | | 
অপাম্। অর্থম্। যতীনাম্। ব্রন্গা। ভবতি। সারথিঃ ॥ ৬ ॥ 

দীর্ঘতমাঃ গ্রতগ্নাম! মহর্ধিঃ স চ মামতেয়ঃ মমতায়াঃ পুত্রঃ দশমে যুগে দশযুগপর্যাস্ত 

বহান্তভাবয়োরস্থিনোঃ প্রভাবাৎ পৃর্ববোক্তাদ,£থা দিমুক্তঃ অত্যন্ত স্ব খী স্বপুক্রভার্যযার্দিতিঃ সহিতে। 

দীবিতবান ৷ দৃশমে যুগেহভীতে সতি জু্বান্ জীর্দোবলী পলিতগাতো বৃষ এবংভূতঃ 
ই 



২৪৬, ..... খাথেদ-লংহিতা। [১ মগুল। ২২ পতুবাক, ১৫৯ সুকত। 

্কর্য্যাণাং গ্রজানাং যত্ধা অপাং অপপাং কর্্ণাং অর্থং গ্রয়োজনং যতীনাং তাসাং 
প্রজানাং ব্রহ্গা 'ব্রহ্মপৃশঃ পরিৰৃটো ভবতি। কিংচ দারথিঃ তথ্বনির্বাহকো ভধতি দেবে 

' ভবতীত্যর্থঃ। এবমস্ত বৃত্তাস্তং মন্ত্রো নো বদতি।' স্বয়ং বা স্থাত্মানং পারোক্ষোণ 

জাস্থিনোর্মহা নুভাবত্বং গ্রকটগিতুং ব্রবীতি ॥ | ( ১ম-১৫৮ল-৬ক্ ) | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ে প্রথমে বগঃ ॥ ১॥ 

একোনযষ্ট্যধিক-শততমং সুক্তং | 
৮ 
॥ 

গ্রস্ঠাবেতি পঞ্চচ্চং তৃতীয়ং স্ুক্তং দৈর্ঘতমনং জাগতং গ্যাবাপৃথিব্যং | অন্ুক্রাস্তং ৯-- 

প্রদ্থাবাপং চ গ্যাবাপৃথিব্যং তু জাগতং ত্বিতি। অগ্িষ্টোমে পৃষ্ঠ্যস্ত' যষ্ঠেহনি চ ছ্যাবাপৃথিসয 

নিবিদ্ধানমেতৎ স্ুক্তম্। তথা চ সুত্রিতং_ প্রদ্যাবেতি দৈর্ঘতমসমিতি ' আছ! গ্যাবাপৃথিযো 

গুশৌ হবিযো যাজ্যা। তথা চ সুত্রিতম্_প্র্ভাবা যজ্ৈঃ পৃথিবী খতাবৃধা মুড়ানে। 

কুপ্রো তনে। ময়স্কণীতি ছে ইতি | (১ম--১৫৯স্থ ) ॥ 

দৈষা সৃক্তে প্রথমা 

| |: 2...1 ূ | | 
প্র গ্ভাবা জজ: পৃথিবী খতাবধা মহীস্ষে বিদথেষু প্রচেতস|। 

র্যা রর | | ূ 
দেবেতির্যে দেবপুজরে স্মুদংসনেখ। ধিয়। বার্য্য[ণি প্রভৃষতঃ ॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠ! *-- 

| | ] 
প্র। গ্ভাবা। যজ্ৈ৫। পৃথিবী ইতি। খতহবধা। মহী ইতি। 

| ৃ ৰ 
সষে। বিদথেষু। প্রহচেতপা । 

| ৃ | | | 
দেবেভিঃ। যেইতি। দেবপুত্রে ইতি। দেবধপুত্রে। সুইদংসসাঁ। , 

৯ 

| | | 
ইথা। ধিয়া। বাধ্যাণি। প্রইভূষতঃ ॥ ১৪. 



২ অক, ৩ অধ্যায়, ২ব্গ।] একোনধষ্যধিক-শততমং সুক্তং | ২৪৭ 
াবাপৃথিবী গ্যাবাপৃথিব্যো ॥ দিবো গ্যাবেতি গ্যাবাদেশ আছাদাত্তঃ | পৃথিবীশব্ো ভীষস্তো- 

স্তোদাত্তঃ | দেবতাদ্ম্ৰে চেত্যুভয়পদ প্রকৃতিম্ববত্বং | সমাসমধ্যে পদান্তরপাঠ্ষ্ছান্দলঃ ॥. অহং 
যজমানঃ যজৈর্যাগৈঃ তৎপ্রদানৈর্নিমিততৃতৈঃ হঝিয প্রদানার্থং ্রন্থষে প্রকর্ষেণ স্তৌমি। 
পুরুষব্যতায়ঃ। কীর্দৃশ্তৌ তে? খতারৃধ। যজ্ঞস্ত বর্ধয়িত্রযৌ মহী মহত্যো বিদথেষু যাগেষু 
প্রচেতস! : প্রকর্ষেণাম্মান্ চেতয়িত্রো অন্মাভিশ্চেতয়িতব্যে বা ঈদৃ্তী, স্বষে ৷ অনয়োঃ 

৷ কোহতিশয় ইতি উচ্যতে। যে গ্যাবাপৃথিব্যৌ দেবেভিঃ বজমানৈঃ দেবপুলরে দেবা য্রমানাঃ 
ত্তস্থানীয়াঃ শুঅধকায়য়োন্তে তাদৃত্তৌ যব দেবেভির্বিশিষ্টে সুদংসস! | দংস ইতি কর্মানাম। 
র শোভনকর্মমোপেতে ইথা সত্যং ॥ ইখেতি সত্যনাম | সত্সা ইখেতি তন্নামন্থ পাঠাৎ ॥ সত্যধিয়া 
 অস্মন্গ্রহবুদ্ধযা বার্ধযাণি বরণীয়ানি £নানি অন্রভ্যং প্রভৃষতঃ অলংকুরুতঃ দত্ত ইত্যর্থঃ। যা 

বার্ষণি হুবীংষি খিয়া কর্মপা নিমিভেন কর্মমাপ্তার্থ ভূমতঃ প্রকর্ষেণ স্বীকুকৃতঃ ॥ ১॥ 

অথ দ্বিতীয়!__. 

: ূ রি রি রা উতমন্যে পিতৃরদ্রুহো। মনো মাতুর্্াহিস্বতবন্তদ্ধবীমভিঃ । 

ৃ | | | 
সরেতনা পিতরা ভূম চত্রতুরুরু প্রজায়৷ অমৃতং বরীমভিঃ ॥'২ | 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

] | | | | 
উত। মন্টে। পিতুঃ। অদ্রহঃ। মনঃ। মাতুঃ। মহি। গ্বহতবঃ। ত্বৎ। হনীমহতিঃ। 

| | | . | * | 
নুংরেতলা। পিতরা। ভূম। চক্রতুঃ। উরু। প্রহজায়াঃ। অমৃতম্। বরীমহতিঃ॥ ২॥ 

উত অপি পিতুঃ পিতৃস্থানীয়ায়াঃ ধাক্র্যা অদ্রহঃ অদ্রোঞ্ীঃ, নহি কদাচিৎ পিতা! 
বপুত্রাদয়ে ক্রহাতি তাতৃশ্তাঃ পৃথিব্যাঃ ত্বতবঃ গ্বায়ত্তং বলং স্বয়মেবাশ্মদন্গ্রহায় ত্বরমাণং, অতএব 
মহি মহৎ তত্তাদ্ৃশং অন্ুএহযুক্তং মনশ্চিত্তং হুবীমতিঃ হুবমানৈরাহ্বানৈর্মন্যে জানামি 
পরদাদয়ামীত্যর্থঃ | যন্ধ! তত্তাদবশমুক্লক্ষণং মনঃ হবীমভিঃ হবনৈঃ মহি মন্যে অতিমহত প্রবৃদ্ধং 
নগ্চে। তথা .মাতুঃ লর্বস্তোৎপাদঘিতুরস্তরিক্ষস্ড ছ্যুলোকক্স মাতাস্তরিক্ষং নির্মায়ভেহন্বিন্- 
ভৃতানাতি নিরুক্তম্ (নি ২৮)। যথা পিতুছ্যলোকম্য মাতৃতূ ম্যা োব্বঃ পিতা পৃথিবী মাতেতি 
শুতে (কান ল ২৫1১৫ )। ত্বততাদ্বপমুক্তলক্ষণং মনে মন্যে গ্ভাবাপৃথিব্োর্বনোহক্মদাহবানৈঃ 
্রণসামীত্যর্থ:| কিংট পিতরা মাতা চ পিতা চ পিতরৌ গ্যাবাপৃথিব্যৌ, সুরেতসা! শোতন- 
পামার্থান প্রজায়াঃ যজমানাদিরূপায়াঃ বরীমভিঃ বরিষ্ঠৈঃ রক্ষণবিশেষৈঃ ভূম বছতরং উরু 
বাং অমৃতং অমরণতৃতং গানিলবিতং চক্রতুঃ কুকতঃ॥ (১ম--১৫নন-২ধ)॥ 

& ঙ 
ক 

1, 



৪৪৮ . আ্াখেদ-সংছিত! | [১ মণল) ২১ অন্থব্বক, ১৫৯ শষ 

গা 

জথ তৃতীয়া-- 

| | | । চা 
তে সুনবঃ ম্বপনঃ স্দংপচসা মহী জজ্ঞর্্মাতরা পূর্ববচিতয়ে | 

| | পরি রা ৰ 
স্থাতুণ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্মণি পুত্রস্ত পাথঃ' পদমদ্ধয়াবিনঃ ॥ ৩॥ 

--০ অথ পদ্দপাঠঃ ০-- 
চি 

[ | | : : ৃ 
তে। সৃনবঃ | মুহঅপসঃ। স্ুহদংসসঃ | মহী ইতি। জজ্ঞঃ। মাতরা। পূর্ববইচিত্তয়ে। 

| | | | : 
'্থাতুঃ। চ। লত্যম্। জগতঃ। চ। ধর্ম্মণি। পুত্রস্য । পাথঃ। পদম্। অদ্বয়াবিনঃ ॥ ৩ |. 

তে প্রসিদ্ধাঃ সুনবঃ যুবাত্যামুৎপন্নাঃ পু্স্থানীয়াঃ প্রজাঃ স্বপসঃ শোভনকর্্দাণঃ সুরংসদঃ 

শোভনদর্শনাঃ ঘুলাং, মহী মহত্তো মাতরা! মাতৃবদ্ধিতকারিণ্যো৷ জজ্ঞ,ঃ জানস্তি মহাছু'তাবতাযব 
গচ্ছত্তি। কিমর্থং ? পূর্ববচিত্তয়ে প্রথমবুদ্ধয়ে অন্ুগ্রহরূপায়ৈ | কিংচ তে গ্যাবাপৃথিব্যো স্থাতুঃ 

+স্থাবরস্ত জগতো জঙ্গমন্ত পুজন্ত পুত্রস্থানীয়ক্োভয়বিধস্ত জগতঃ অদ্বয়াবিনঃ ন বিত্ত 

বং যন্ত তাদৃশস্ত স্বজীবনায় যুস্বদ্বাতিরিজ্ঞং অজানত ইত্যর্থঃ | জতৃশস্ত ধর্মণি ধারণে রক্ষণে 
নিমিভভূতে দতি পদং স্থানধ সত্যং অবাধ্যং পাথঃ রক্ষথঃ দথ ইত্যর্থঃ। যদ্বা তে প্রদিদধা 

সুনবঃ উৎপাগ্যমানাঃ স্বপসঃ শোভন প্রকাশাদি কম্মাণঃ স্ুুদংলসঃ শোভনদর্শনাঃ সু 

পক্ষয়ন্তো বা আত্মানং স্বব্যাপারায় ঈদৃশা রশ্ময়ঃ মহী মহত্যো গ্াবাপৃথিব্যো পূর্ববচিতত 
প্রাণিনাং পূর্বজ্ঞানায় জঙ্ঞ।ঃ জ্ঞতবস্তঃ গ্যাবাপৃর্থিব্যোবস্তরালে ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ। কিং 

স্থাতুর্জগতশ্চ ধর্ম্মণি ধারণে তদর্থং অদ্বয়াবিনঃ মার্গদবয়রহিততন্ত ॥ বহুলং ছন্দলীতি ঘয়শবাদ্ 

মততর্থীয়ো বিনিঃ | অগ্টেষামপি দৃষ্তত ইতি দীর্ঘ; ॥ পুভ্রস্ত যুত্মৎপুত্স্থানীয়স্তাদত্যন্ত গাং 

মার্গং সত্যং পাথঃ অনশ্াং রক্ষথঃ ॥ (১ম--১৫৯স্য--৩ঞ) ॥ 
ছ্ গু পু 1 

| 4 

অথ চতুর্থী__ 

| "| | | 1. | ধা 

তে মায়িনো। মমিরেন্থ প্রচেতসো। জামীনয়োনী মিথুন। .সামোকপা। 

| | | |. 
| পব্যং নব্যং তন্তমাতন্থতে দিবি সমুদ্রে অস্তঃ কবয্নঃ হৃদীত7;॥ 1 



২ অষ্টক) ৩ অধ্যাদ, ২ বর্গ] একোনষট্যধিক- -শভতমং ুক্তং। ২৪৯ 
--* অথ পদপাঠঃ *-_.. 

| 
তে। মারিনঃ। মমিরে। ুইগ্রচে তলঃ | জামী ইন্ঠি। শেন ইতি 

সহখোনী। মিথুন| । রা | 

| |? | 
নব্যমুংনব্যম। তন্তবম। আ। তগ্বতে। দিবি। সমুদ্রে। অন্তরিতি। 

|. | 
করয়ঃ। সুহদীতয়ঃ ॥ ৪ ॥ | 

তে অত্র প্রলিদধ গ্যাবাপৃথিব্যো মায়িনঃ মায়াঃ প্রজ্ঞাঃ স্ববিষয়গ্রজ্ঞাবস্তঃ গ্রজ্জোপলক্ষিত- 
কর্ণসস্তো বা স্বপ্রচেতসঃ সুষ্টপ্রকর্ষেণ চেতিতুং শক্তাঃ রশায়ঃ মমিতর মিমরে গ্রমাণেন 
পরিচ্ছিন্স্তি। কীঘৃষ্তৌ তে ? জামী পরস্পরং ভগ্গিনী। এতৎ কুত ইতি চেৎ উচাতে। 
যোনী সমানোৎপত্তিস্থানে মিথুনা প্রাণাৎপত্তয়ে মিথুনতৃতে পরস্পরমবিযুক্তে ইত্যর্থঃ লমোকসা! 
মমানস্থানে ছ্যপৃথিব্যোরেকন্মিশ্নেনবকাশবূপে অবস্থানাৎ লমীচীনস্থানে বা কিংচ কবয়ঃ 
মেধাবিনঃ স্ববাপারবিষক্বজ্ঞানবন্তঃ স্ুদীতয়ঃ ুষ্ঠ,গ্যোতনা রশ্মায়ো দিবি গ্যোতমানে লমুদ্রেন্ত- 
রিক্েত্্ধো । সমুদ্রশক্দোইস্তরিক্ষনামহ্থ পাঠাৎ তদ্ধচনঃ। স চৈবঃ যাক্কেন নিরুক্তঃ _সমুদ্রঃ 
কম্মাৎ লমুদ্দ,বস্তান্মদাপঃ সমভিদ্রবন্তেমাপঃ সংমোদস্তেন্সিনভূতানি লমুদকো ভবতি 
সযুনতীতি বেতি (নিৎ ২১০) নব্যং নবাং তং তুং তননীয়ং রিস্তারণীয়ং জাত্যেকবচনং 
বশ্মীন আতম্বতে দমস্তাধিস্তারয়ন্তি ॥ (১ম-_-১৫৯স_-৪খ) | 

টি এ 
তু 

অথ পঞ্চমী-- 

| | | | | 
তগ্জধে! অগ্য সববিতুর্বরেণ্যং বয়ং দেবস্য প্রসবে মনামহে। 

ূ 1 | | | 
অস্মত্যং দ্যাবাপৃথিলী স্থচেতুন। রয়িং ধত্তং বন্মন্তং শতথিনমূ ॥ ৫॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ ০-- 

1 ] ' | 
তৎ। রাধঃ | অদ্য। লবিতুঃ। বরেণ্যম্। বয়ম্। দেবস্ত। 11 মনামহে। 

নাম্ াবাপৃবিবী ইতি। চেনা রয্লিম১। ধত্তম-। 

| | 
বন্ুইমস্তম.। শতহগ্রিলম, ॥ « ॥ 

খে স্ইক-১৫৯০াণ 
চা 45718 পু 



হ্৫৬. ধাথদ-সংহিত। | [১ ওমল। ২২ অনুধাক, ১৬৯ সু 

বয়ং য্জমানাই সবিতুঃ সর্বস্ত প্রসবিতুঃ দেবস্তাদিত্য্থান্ত্যামিপিণঃ প্রসযে 

 অন্ুজ্ঞায়াং সত্যাং তত্তাদবশং বরেণ্য বরেণ্য বরণীয়ং রাধঃ পুরুযার্থসাধনসমর্থং 
 গ্রবাদিধনং মনাযহে যাঁচামহে ॥ মন্ততির্য্ছ কর্ম । ছান্দসঃ এপ. যদ পুনঃপুনরত্যন্তাম। 
লগ্মীমহীতি যাব ॥ য়া অভ্যাদে ব্যতাষেন আত্মনেপদ্ং ৷ শপি পাদ্রাদিনা. মনাদেশঃ॥ 

কিংচ অন্মভ্যং ছ্যাবাপৃথিবী ছ্াবাপৃথিব্যো স্ুুচেতুনা শোভনচেতনেন অস্রদনু গ্রহবুদধা 

রয়িং ধনং ধভং দত্তং। কীর্শং? বন্থুমন্তং নিবাসযোগাগৃহাদিবিশিষ্টং শতথিনং 

শতসংখ্যকগবাদিবিশিষ্টম ॥ ( ১ম--১৫৯্-৫ ) | 

ইতি দ্বিতীয়শ্ত তৃতীয়ে দ্বিতীয় বর্গ: ॥ ২॥ 

৫ 

যফিতমাধিক-শততমং সুত্তুং | 
| --৫8০৫১০৫8-শীশ 

* তেহাতি পঞ্চর্চং চতুর্থং স্ক্তং দৈর্ঘতমসং। জাগতং ছ্যাবাপৃথিবীং । তেহীত্যহুক্রাস্তং_ 

চতুর্বরবংশেহনি বশদেবশস্ত্রে ঘাবাপৃথিব্য নিবিদ্ধানমেতৎ স্বক্তং। তে হি ছ্যাবাপৃথিবা 

হজ্ঞত্য বোরখ্যমিতি বৈশ্বদেবমিতি হুন্মিতত্বাৎ। তথা পৃষ্ঠ্যাভিপ্রবষড়হয়োদ্ধিতীয়েহনি 

বৈশ্বদেবে গ্যাবাপৃথিব্যং. নিবিদ্ধানীয়ং। চাতুর্বিংশকং তৃতীয়লবনমিত্যাভিপ্লবিকে 

দ্বিতীয়েহন্ঠতিদিষ্টত্বাংৎ। আভিগ্লবিকাৎ দ্বিতীয়াদহ্ুঃ পৃষ্ঠ্যপ্ত দ্বিতীয়েহনি এতৎসৃ্- 
মতিদেশতঃ প্রাপ্তং। পৃষ্ট্যগ্তাতিপ্নবেনোক্তে অহনী আগ্ভে আগ্াত্যামিতি স্ুত্রিতত্বাং। 

প্রথমা আশ্িনশস্ত্রে বিনিযুক্তা। সংস্থিতেষাশ্বিনায়েতি সুক্রিতম্-তে হি গ্যাবাপৃথিবী 

বিশ্বসংতুবা বিশ্বসা দেবীমৃচয়স্যেতি। ( ১ম--১৬০স্ )॥ 
৪ 

ও 

পৈষা সুক্তে গরথমা-- 
| ী ০. | 

তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশংভুব খতাবরী রজমে। ধারয়ৎ কবী। 

ূ ূ | | ূ | 
স্বজন্মনী ধিষণে অন্তরীয়তে দেবো দেবী ধরণ! মূর্ধ্যঃ গুচিঃ॥ ১॥ 

--ৎ অথ পদপাঠঃ *-- 

] [ | | 1 | 
তে ইতি। ছি। গ্যাবাপৃথিবী ইতি। ১1 খতবরী ইত্যুতহ্ররী। 

| | ॥ | 
' জল; । ধারয়ত্কবী ইতি ধারয়ৎ২কবী। 

! | 1 ] ৃ্ 
্বজল্মনী ইতি নুইজন্মনী। ধিষণে ইতি. আন্তঃ । ঈয়তে। দেবঃ 

মে ণ | | ৃ )প 
০8 :. দেবী ইতি। ধশুণাঃ। হ্যঃ। ওচিঃ। ১1 

সি 
। 



২ আটক, ৩ অধ্যায়, ও বর্গ।] ইঞ্টিতমাধিক-শততমং সৃক্তং। ', লি ২৫৯ 

তে হি তে খলু প্রসিদ্ধ গ্যাবাপৃথিবী অস্তঃ তয়োরস্তরালে শুচিঃ “শুদ্ধঃ বিশ্বস্ত শোচয়িতা 

বা দেবে! দীপ্যমানঃ *নুর্য্যোধর্শণা প্রকাশোদকদানাদিধারণেন যুক্তঃ সম্ ঈয়তে সর্ব্বদ 

গচছতি ॥ ঈঙ্থ গতৌ দৌবাদিকঃ॥ তাদৃশং কর্ম যুলয়োরক্ুগ্রহাদিতি স্তিঃ। কীরদৃষ্তৌ 
তে? বিশ্বশংভুবা বিশ্বং পুখং ভাবয়িত যয়োস্তে বিশ্বশংভূবা বিশ্বস্ত নুখযিত্র্যাবিতর্থঃ 

ধতাবরী ধতবত্যো উদকবত্যো ॥ খতশব্দাচ্ছন্দসী বানপাবিতি বনিপ,। বনোরচেতিী- 

ব্রেফৌ ॥ রজসঃ উদ্কশ্ত উদ্দকোৎ্পত্তৌ উদকং রজ উচ্যতে ইতি নিরুক্তম নি ৪১৯) । 

ধারয়ংকবী অকৃদ্ভ্বেণধারকং কবিত্বং যয়োস্তে তাদুশৌ উদ্কোতপার্দনায়া প্রযত্ববত্যো 

ইত্যর্ঘঃ। যত্বা ধারয়ৎকবীর্মনীষী আধিত্যো যয়োস্তে তাদবশৌ বষ্ট্যুরকধারণবিৎ হ্র্যোপেতে 

ইত্যার্থঃ। আুজন্মনী শোভনজন্মবত্যো ধিষণে ধর্ণণোপেতে স্বব্যপারেষু প্রগলতে ইত্যর্থঃ। 

দেবী গ্োোতমানে। অক্র যগ্ঘপি ধিষণে ইত্যেতৎ্ ধিষণে রোদসী ইতি ততীমস্ত্তত্বাৎ 

'াবাপৃথিবীনাম তথাপি,গ্াবাপৃখিবী ইত্যন্ত নিগ্যমানত্ব।দূযৌগিকং ড্রষ্টব্যম্॥ ১॥ 

ও ৩ 

তু 

অথ দ্বিতীয়।-_ 

| । | | 

উরুব্যচপ। মহিনী অসশ্চত পিতাম।তা চ ভুূবনানি রক্ষতঃ। 

| | | | | 
ুষ্ামেবপুঘ্যে ৩ ন রোদনী পিতা! যৎ দীমভিরাপৈরবাপয়ৎ ॥ ২। 

_-* অথ পদ্রপাঠঃ *-- 

1 | ॥  * | 

উরুহব্যচপ] | মহিনী ইতি। অসশ্তা। পিত। মাতা । চ। ভুবনানি। রক্ষতঃ। 

| ] | | । | ] 

নুখৃষ্টমৈ ইতি সুহঘৃষ্টমে । বপুস্কে ৩ ইতি। ন। রোদপী ইতি । পিতা । যৎ। 

| 

'দীযৃ। অভি। রূপৈঃ। অবাপয়ৎ ॥ ২॥ 

উরদ্যচসা গ্রভৃতবচনবত্যো অতিনিস্তীর্ঘে মহিনী অতএব মহাত্যো অপস্চতা অশজ্ামানে 

পরম্পরবিযুক্তে ইত্যর্থ: পিতা পালরিত্রী ছোৌঃ মাতা নির্ান্রী পৃথিবী চেত্যুতে তুবনানি ভূত- 

জাভানি রক্ষতঃ পালয়তঃ গ্যোৌঃ পিতঃ পৃথিবী মাতরিত্যাদি শ্রতেন্নাতাপিতৃরপত্বং | কিংচ 

সুধু্টমে অতিশয়েন ধৃষ্টে ॥ ছান্দসম্তকারলোগঃ ॥ প্রগল.তে রোদসী গ্য।বাপৃথিব্ো বপুস্যেন 

বপুষো হিতে ইব গ্রাণিনাং পিতরাকিব শরীররক্ষকে ইত্যর্থ)। তদেযোপপাদয়তি-যদৃযন্মাঞ 

লীং সর্ববতঃ পিতা! (পিভৃম্থানীয়া৷ গ্কৌরূপৈঃ নিরূপণসাধনৈঃ প্রশস্তৈঃ প্রকাশৈঃ নিরপ্যমাণৈর- 

্যাদিভি্ঝা! অভ্যবাপয়ৎ অভ্িবাসয়তি অবিতিষ্ঠতি তণ্মাৎঘর্পতামাতা চ তুবনানি রক্ষতঃ (২) 



হ্৫২ 1 ধাখেদ-লংছিতাঁ। [১ মণ্ডল, ২২ অনুবাক, ১৪৮ হৃত্ত 

অথ তৃতীয়া-- 

| | | | 
স বহিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিভ্রঝন্ পুনাতি ধীরে! ভূবনানি মায়য!! 

এ] | | 
ধেনুং চ' পৃষশ্নিং বৃষভং সুরেতনং বিশ্বাহ! 'শুক্রং 

| 
পয়ো অস্ত ছুক্ষত ॥ ৩॥ 

€ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | | | ] | 
লঃ। বহিঃ । পুভ্ঃ। পিভ্রেঃ। পবিভ্রহবান। পুনাতি। ধীরঃ| ভুবনানি। মাযয়া? 

| | 
ধেসুম! চ। পুশ্িম। বুষতমৃ। মুহরেতসম্। বিশ্বাহা । শুক্রম্। 

রা অস্য। ধুক্ষত॥ ৩ ॥ 

পিল্রোঃ মাতাপিজ্রোগ্যবাপৃথিব্যোঃ পিতামাত্রেতি পিতা শিষ্ততে ॥ উদ্বাত্তষণ ইতি 

পিতৃর্ব্বিভক্তিরুদাত্তা ॥ পুত্রঃ পুরুত্রাত। পুত্রস্থানীয় আদিত্যঃ পবিভ্রবান,পাবনরশিযুক্ত: 

ধীরঃ ধীমান্ সবন্ছিঃ ফলস্ত বোঢ়া ধাবকঃ সন্ মায়য়! প্রজ্ঞয়া স্বকীরয়! ভুবনানি ভূতজাতানি 

পুনাতি পাবয়তি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। কিংচ স এব পুত্রঃ পুশ্শিং গুরুবর্ণাং ধেনুং গ্রীণয়িত্রীং 

ভুমিং স্বুরেতনং শোভনপামধ্যধ শোতনোদকং বা বৃষভং সেজ্ঞারং ছ্যলোকঞ্চ মায় 

পুণাতি পাবয়তি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। কদা বিশ্বাহা দর্ববাণ্যপ্যহানি সর্ববকালমিত্যর্থ) কিং 

অস্ত দ্যলোকস্ত ॥ কন্ধরণি ষঠী॥ ইমং ছ্যুলোকং শুক্রংপয়ঃদীপ্তং পয়ঃসদৃশমুদকং ধুক্ষত 

দোগ্ধি। ছুহেশ্ছান্দলে জুঙি শল। ইগুপধাদনিটঃ। ক্স ইতি চেঃ কাদেশঃ ॥ ঈদৃশে 

মহানুভাব আদিত্যন্তয়োঃ পুল্র ইতি গ্যাবাপূথিব্যোঃ স্ততিঃ ॥ ( ১ম--১৬০হ ৩ ) ॥ 
ষ্ঁ 

ক 
কি 

অথ চতুর্থী 

রা ররর |. '_ | 
'অয়ং দেবানামগসামপত্তমে। ষে। জঙ্জান রোদলী বিশ্বশংভুবা। 

4 | | | | 
এবি যে মমে বঞ্জলী স্ুজ্রতুয়য়াজরেতিঃ স্বংগতনেভিঃ লমানৃচে ॥ 8 



স-* অথ পদপাঠঃ *--. 

| টী | রিনি হাহ | অয়মূ। দেবানামূ। অপলাম্। অপঃইতমঃ। যঃ। জজান। রোদসী ইতি। বিশ্বহশসুবা ) 

০ | | | |] | বি। যঃ। মমে। রজসী ইতি । সুক্রতুন্নয়া | অজেরতিঃ। স্বস্তনেতিঃ। সম্। আনুয়ে ॥ ৪ ॥ 

পুর্ববং পুভ্রমাহাতযেনৈতে গ্রশস্তেদানীং স্বোৎপাদকং স্মত্যং প্রশংসতি |, অয়ং দেবানাং 

মধ্যে দেবতমঃ অপদাং অপস্তমঃ। -অপ ইতি কর্মননাম। তেন তদ্বান্ লক্ষ্যতে। কর্মমবতাং 

মধ্যে প্রকৃষ্টকর্্মা । অয়মিত্যুক্তং ক ইত্যাহ_যো দেবো বিশ্বশংভুবা সর্ব প্রকারেণ ভূতানাং 

দুধন্ত ভাবয়িত্রো। রোদলী গ্যাবাপৃথিব্যৌ মহান্ৃভাবে জজান উৎপাদিতবান। ন কেবল- 

মুপাদনমাব্রং অপিতু যো দেবো রজসী রগ্তনাত্বিকে গ্াবাপৃথিব্যো ॥ রজ্জলী ইতি 
গ্ভাবাপৃথিব্োর্নাম | রজলী লদলী ইতি তন্নামস্থ পাঠাৎ ॥ উক্তরূপে বিমমে বিশেষেণ 

পরিছিনত্তি। কিং স্বোপভোগায় নেত্যাহ--সুক্রতুয়য়া শোভনকর্েচ্ছয়া যেন বর্মণ! 

প্রাণিনাং স্থথং ভবতি তাদুক্ কর্শেচ্ছয়া । অথ বৈ তদৃত্তরত্র ংবধ্যতে। স্ুক্রতুয়য়া উক্তেন 

নিমিত্তেনেষে : গ্যাবাপৃথিব্যাবজরেভিঃ অজীর্শৈরটিতরৈত স্বত্তনেতিঃ গতি গ্রতিবন্ধনৈঃ 
শংকুতিঃ দমানূচে সম্যক দর্বতঃ পুজিতবান্ স্থাপিতবানিত্যর্থ: ॥ খচ স্ততৌ | লিটি 
রেফ লামান্যাদ্থিহল্ত্বমস্তীতি | তন্মানঙ্ দ্বিহল ইত্যভ্যাসন্ত হুট ॥ যন্মাদেবং তক্াদয়মেব 

দেবঃ অয়মেবায়স্তম ইতি। এবং মহানুভাবেন পরমেশ্বরেণোৎপন্নে ইতি স্বতি॥ ৪). 
ডু ষ 

অথ পঞ্চমী-_ পু 

ণ ূ ৃ ূ 
তে নো গৃণানে মহিনী মহিশ্রব: ক্ষত্রং ছ্াবাপুধিবী ধাপথে। বৃহৎ ॥ 

| ূ | | 
েনাভি কৃণ্ীস্ততনাম বিশ্বহ। পনাধ্যমোজে! অস্মে সমিন্বতম্ ॥ ৫॥ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | | | | ৃ 
তে ইতি। নঃ। গৃথানে ইতি। মহিনী ইতি। মাহ। শ্রবঃ। ক্ষত্রম্ & 

| 
গ্াবাপৃথিবী ইতি। ধাসথঃ। বৃহৎ । ৭ 

(এ খর জী পম ষ্ঠ ভি 

১... | | | 
যেম। অভি। কুষ্টীঃ। ততনাম। বিশ্বহা। পনাধাম। ওজঃ। 

1 | 

অন্দে ইতি। লম্। ইহতম্ | ৫ ॥ 
লে? 



৫৪  খখেদ-সংহিত। |: [১ মণ্ডল, ২২ জন্ুবাক। ১৯১ সু 

€ত প্রপিদ্ধে হে গ্ভাবাপৃথিবী গ্যাবাপৃথিব্টো গৃণানে অন্মাতিঃ স্থানে সত্যোৌ। কর্ণ 

কর্তৃগ্রতায়ঃ। মহি মহৎ অতিগ্রভূতং শ্রবঃ নর্বত্রগ্রসি্ধমন্ত্রণ লর্ধবব্রজীয়মাণাঁং কীরি 

বানোহম্মভ্যং ধালথঃ ধত্তং ॥ দধাতেলে ট্যভাগমঃ। সিব্হুলমিতি লিপ.॥ তথা বৃহৎ অতি 

গ্রভৃতং ক্ষত্রং বলং ধাসথঃ। তৃদ্দেব বিশেষ্ততে। যেন বলেন বিশ্বহা দর্ব্বেষপাহঃদ্ু কট 

পুজ্রাদিরূপাঃ গ্রজাঃ অভিততনাম অভিতো বিস্তাবয়াম ॥ তনোতেলে টি ছান্দদো ধিকরণ' 

8 আড্ত্মন্তেত্যাভাগৃমঃ। তন ছন্দগ্থ্যতয়থেতি আর্ধপাতুরুত্বাৎ  আত্যস্তাছ্যাদাততা 

ভাবে ধাতুত্বরঃ। কষ্ট ইতি মন্ুখুনাম। কৃষ্টয়ঃ চর্ধণয়' ইতি তয়ামন্দু পাঠাৎ ॥ কিং 

পনাধ্যং গ্তত্যং ওজঃ শারীরবলং অন্য অন্মান্ু সম্যণিষ্থতং প্রবর্ধীয়তমিত্যর্ঘঃ ॥ ই্তিব্ণান্তি 

বচনঃ। ইন্তি ননক্ষে ইতি তত্রামস্থু পাঠাৎ ॥ (১ম ১৬০৫) ॥ | 
ইতি দ্বিতীয়ন্ত ভূতীয়ে তৃতীয়ো বর্গ? ॥ ৩॥ 

একষফিতমাধিক-শততমৎ সুক্তং | 
সপ” 5882০ সপ 

কিযু শ্রেঠ ইতি চতুরদিশর্ডং পঞ্চমং সুক্তং দৈর্ঘ তমসমার্ভরং | অন্তা। ক্রিষুপ, শিক্টানি 

টুবস্তপরিভাষয়া জগত্যঃ ৷ অনুক্রাত্তং চ-কিমু শ্রেষ্ঠঃ ষড়না্ৰং ভিইুবন্তমিতি | ব্য 

দশরাত্রে ষষ্ঠেহনি বৈশ্বদেবশন্ত্রে আর্ভবং নিবিদ্ধানং দ্িগ্রতীকং। তত্র কিমু তো 

ইত্যেতদস্তাবর্জ্যং প্রতীকং বুহ্লশ্চেতি খণ্ডে স্ব্রিতম্--কিমু শ্রেষ্ঠ উপ নো বা 

ইতি ব্রয়োদশার্ভরং চততঅশ্চেতি ॥ ( ১ম--১৬১স্থ) ॥ 
ঙ 

চি 

তত্র প্রথম।-_ 
| | | | | 

কিমু শ্রেষ্ঠ: কিং যবিষ্ঠে। ন আজগন্কিমীয়তে দৃত্যং ১ কদ্যদুচিম। 

| | | ৃ 
ন নিন্দিম চমদং যে। মহাকুলোগ্নে ভাতদ্রূণ ইন্ভতিমুদিম ॥ ১। 

জর ০ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
কিস। উম্ ইতি। শ্রেষ্ঠঃ। কিমৃ। যবিষ্ঠই। নঃ।| আ। অজগন। 

| 
৫ কিম্। ঈগ্নতে। ঢুত্যম্। কৎ। যৎ। উচিম। 

| ্ 

ন। নিন্দিম | চমসমূ। যঃঃ। যহাহকুলই। অগ্নে। ভ্রাতঃ। 

| চ। কে ৫ 
ঃ | জ্রণঃ। ইৎ। ভতিম। উদ্দিম॥১॥ 



২ পক, ৩ জাধ্যায়। ৪ ব্গ ।]' একধন্তিগম।(ধিক-শততমং সৃক্তং।. ২৫৬ 

ধতবো নাম সুধসবনন্তরমঃ পুলরাঃ গ্ভৃবিত্বাবাজ ইতি। তেচ মন্ুপ্যাঃ সত্তঃ স্ুকর্মণ! 
দেব্ধং প্রাপা কদাচিৎ কর্মীকালে সোমপানায় প্রবৃত্তাঃ তান্ প্রতি দেবৈঃ প্রেরিতোহগরিঃ 
পরস্পরপমানরূপান্ তৃষব! গ্বয়মপি তদাকারং খ্বশ্বা তেষু মধ্যে স্বয়ং চতুর্থ: সন্ পাতুং প্রবৃত্তং | 
তে চখভবঃ আগতং তং লমানরূপং অবলোক্য বিবেক্ত,ং অঙযর্থাঃ পরস্পরমেবং লন্দিহতে 
অয়ং কিমু শ্রেষ্ঠঃ কিং থু খলু অন্মতোহয়ং প্রশস্ততমঃ বয়স শ্রেষ্ঠ: দোহম্মানাজগন্ 
আগমৎ প্রাণ্তঃ ॥ গমেল ডি ছান্দসঃ শপঃ | হুলড্যাদিলোপে মোনো বাতোরিতি নন্বং। 
গজগন্নিতি গতিকন্মী। খগন্র্গগমিতি তন্নামন্ত্র পাঠাৎ ॥ কিং যবিষ্ঠ? কিংবা ন; অন্মাকং 
মুবতমঃ অদ্মত্তঃ কনীয়ান্ আজগন্ প্রাণ্তঃ কিংলা দৃত্যং দৃতকর্ম দেবসংবন্ধি ঈীতে 
গচ্ছতি। দেবৈঃ প্রেরিতে। দুতোহন্যানাগতো বা দৃতস্ত ভাগকর্খনী ইতি যৎ যদুচিম যদেতদৃক্মঃ 
তংকথং নিশ্চেতব্যমিতার্থঃ। বয়ং তাবভ্রয় এব ইদ্দানীং চত্বারঃ সমানরূপা বর্তামহে । 
তশ্মাদয়মধিকঃ কিমু শ্রেষ্ঠ ইতি বিচিকিৎলা এবং সংদিহা কথং চিৎ ম্বতোহন্ং নিশ্চিত্য তং 

গ্রত্যপরোক্ষেণ ক্রবতে-হে অগ্নে। ভ্রাতঃ ভ্রাতৃনৎ ভাগার্থ ভ্রাতা যথা বলাৎ ম্বকীয়ং 
ভাগং স্বীকরোতি তদ্বৎ সমানরূপমাশ্রিত্য বলাচ্চমসণানায় প্রবৃত্ত ইতি ভ্রাতরিত্যুক্তং। 

হে তাদৃশাগ্রে! চমসং ন নিন্দিম অধিকঃ. সমাগত ইতি পানমকুত্বা চমসং ন দুষয়ামঃ ॥ 
নিদি কুৎসায়াং। ছন্দসি বেতি বক্তব্যমিতি দ্বিবর্মচনাভানঃ | অদৃষ্যত্বে কারণমাহ-_- 
যশ্টমসো মহাকুলঃ মহাকুলোৎপন্নঃ তষ্্ানির্শিতত্বাৎ বক্ষ্যতি চ-_-তষ্টাপ্াস্বস্তন্ন্যানজ ইতি 

(খণ ন* ২৩৪]) অতঃ কারণাদ্থ দ্রুণঃ | বিকারে প্রকৃতিশব্ঃ। ততশ্চ তস্থে। তচ্ছব্ঃ 

ইদব্ধারণে। দারুবিকারচমসস্ত ভূতিং গ্রাপ্তিং উদ্দিম বূমঃ ॥ বিদেস্ছান্দলে লিটি বচিম্বগীতি 
সংগ্রপারণং। ক্রাদিনিয়মাদিটু ॥ (১ম--১৬১-১ফ) ॥ 

গী কি 
ক 

অথ দ্বিতীস্না-- 

| ' | | | | 
একং. টমলং চতুর? কৃণোতন যথে। দেখ অক্রবস্ত্ আগমম্। 

1... | | | 
সৌদন্বন। যগ্ধেবা করিষ্যথ সাকং দেবৈ্ষজিয়াসে। ভনিষ্বখ ॥ ২ | 

-* অথ পদপাঠঃ *-__ 

| 
একম্। চমলমূ। চতুরঃ। কৃণোতন। তৎ। বঃ। দেবাঃ। জক্রবন্। 

আও পু ০ জঞ ইমারত জে লজ 

1 তৎ।1" বঃ। আ। অগমম্। 

শৌধং দার রর ূ শাঃ। যদ্দি।, এব। ফরিয্যথ। লাকম্। দেবৈঃ| যজিয়াপঃ। ভবিষ্যথ ॥২॥ 
| লা) ন্ রি ক রী গে আছ ভগ তিন 3 



২৫৯ . খখেদ-সংহিতা | (১ বঙল। ২২ জঙ্ধাক২৬১ হু 

এবং পৃষ্টোইস্িং তাল্ গ্রতাবাচ-হে পৌধন্বনাঃ হুধ্ষনঃ পুত্াঃ | অং একং চস 
তুষ্টাপং পাধিতং পূর্ববমেকমেব জন্তং চমলং চতুরঃ কৃণোতন .চতুঃলংখ্যাকান্ কুরুত ॥ চতুর। 

শলীত্যস্তোদ্াত্তত্বং । পুর্বববস্তনপ॥ যথা উপরিতেন জ্যেষ্ঠ আহ চমসাদ্বাকরেতীত্যুপক্রম 

(ধণ লং ২৭১) কনিষ্ঠ আহ চতুরস্করেতীতি (খ* সং ২।৭.১) চতু্বং' নির্ঘারিতং দ 

কেবলমহ্মেব ব্রনীমি কিংতু বো যযুক্মান্ প্রতি তদুক্তং চতুধাঁকরণরূপং কর্ণা উত্তরঃ 

বক্ষ্যামাণং অশ্বরথাদিকরণরূপং চ কর্প দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ অক্রবন্ দৌবস্বপ্রাণ্যপায়তেম 

তত্তাদ্বশং কর্ম বো যুদ্মাকং বক্ত,মহযাগমং প্রাপ্তোহশ্মি। যদ্দাদেবং তত্মাদ। 

যগ্যেবাকরিয্বাখ যগ্েবং মছুজ্ঞপ্রকারেণ কর্তুং শরুথ তথ! চেদ্দেবৈঃ লাকং লহ যজ্জি়া্সে 

ভবিষ্যধ ইতি টতরুক্তমিত্যর্থঃ ॥ (১ম-১৬১৭-২খ)। 
গু ডট 

১ 

অথ তৃতীয়।-_ 

ূ ০ নর 
অগ্নিং দৃতং প্রতি যগব্রবীতনাশ্বঃ কত্বে! রথ উতেহ কত্ব%। 

ৃ দির রা 
ধেনুঃ কত্ব যুবশ।' কত্বগছ্াতানি ভ্রাতরণুবঃ কৃত্েমদি ॥ ৩। 
ওর 

, _-ৎ অথ পদ্রপাঠঃ ০-- 

| | 1 | |. 
অগ্রিম। দুতম্। গ্রতি। যৎ। অব্রবীতন। অশ্বঃ। কত 2। রথঃ। উত। ইহ। কতঃ। 

|. | | | 
ধেস্ুঃ। কত । যুবশা। কত্বা। দ্বা। তানি! ভ্রাতঃ। অন্থু। বঃ। কৃত্বী। অ|। ইমসি 1৩ 

পরত ও 
শি 

জাত লর পস্গ 

ও 8 
হে আগতদেব অগ্নিং অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্টং দূতং দূততর্প্রাপ্তবস্তং ত্বাং প্রতি যদ্যধ' 

কারধ্যং অব্রবীতন অক্রবন্॥ ব্যতয়েন মধামঃ পূর্ববস্তনপ,। কিমিতি? অশ্বঃ কত্ব ঃ একলা 

অশ্বাস্তরং  কর্তৃব্যমিত্যর্থঃ ॥  অশ্বাদশ্বমতক্ষতেতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ কৃত্যার্থেতবৈকেনিতি 

বনপ্রত্যয়ঃ উত অপিচ রখঃ কত্বঃ কর্তব্যঃ ধেনুঃ কত্ব। চর্মরহিতা গৌঃ নিতো 

পুননূতিনা কাযা তদুত্তরত্র নিশ্চন্্রণো গামরিনীত বীতিভিরিতি ( খ* লং ২/৩৯) বঙ্্মাণ। 

তথা ত্বা ছৌ পিতরৌ জীর্ণ সত্তৌ পুনর্য,বশা যুবানৌ শয়ানৌ প্রকৃষ্টযৌবনোপেতৌ কথ 

কর্তব্যো হে ভ্রাতরগ্নে তানি বঃ যুন্মাকং দেবানাং তৈরুক্তানি কর্শাণি কৃত্বা অনু পশ্চাৎ রী 

কত্যাকর্্ণা এমপি এম: অভিমুখ্যেন প্রাপ্গুমঃ ॥ ইণগতৌ ইদস্তোমসিঃ যদ ধষেরিং 

বাক্যং। হে খভবো যুয়ং আগতং অগ্নিং দ্ূতং প্রতি বঙ্ব্রবীতন যৎ কাধধ্যং বক্ষামাণরণং 

কর্তব্যত্বেন বদথ অঙ্গীকুরথ তানি লর্বাণি লংপান্ক ছে ভাতরগ্নে কুতা। রা 

এমপীতি ব্রথেতি খধিরাহ ॥ .( ৯ম--১৬১স--৩খ) | 
০০৬৬ ৯ 



ইশক, ৩ অধ্যায়, ও বর্গ।] একষষ্টিতমাধিক-শততমং সূক্তং। . ২৫৭ 
| ্ অথ চতুর্থী-_ 

। | | | |. 
চরুবাংল খতবস্তদপৃচ্ছত কেদভূগ্যঃ স্য দৃতেো ন আজগন্। 

| | | 
যদ! বাখ্যচ্চমসঞ্চতুরঃ কৃতানাদিত্ৃষটাগ্রাস্বন্তনীনজে ॥ ৪ ॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *_- 

| | 
চকুইবাংলঃ। ধভবঃ। তৎ। অপৃচ্ছত। ক্। ইৎ। অভূৎ। ঘঃ। 

: 
ম্তঃ। দৃতঃ | -নঃ। আ। অঙ্গগন্। 

সপ 

| ূ | | 
যা ।. অবহঅধ্যৎ|। চমসান। চতুর? | কুতান্। আঙ। ইৎ। ত্বষ্টা। 

ধাঁ উনি নি 

রাহ অন্তঃ। নি। আনজে ॥ ৪ ॥ 

হে খতবঃ! তৎকার্ষ্যং যথা চ কুবাংলঃ কৃতবান্তো যৃযং 'অপৃচ্ছন প্রশ্বং কুরুত ॥ করোতে- 

লিটঃ কম্ঃ॥ অত্র যদ্ঠাপি খভূরিতি ত্রক্বাণাং মধ্যে একন্ত নাম তথাপ তস্ত প্রাথম্যাচ্ছবিণো 

গচছস্তীতি বৎ সর্ব্বপ্যুভব উচ্যান্তে। কিমিতি? স্তঃ সদৃতঃ কেদভূৎ কুজ্র গতঃ স ইত্াক্তং 
ক ইত্যাহ__যঃ যো দুতো নোহল্মানাজগন্ আগমৎ প্রাপ্তঃ এবংভূতে মতি যদায়ং স্বষ্টা চতুরঃ 
কতান্ চমসান্ অবাখ্যৎ অভিপন্ততি ॥ খ্যাতে লুডি অস্যতিব্যক্তিখ্যাতীতি ছেরঙাদেশঃ ॥ 

আদিৎ অনস্তরমেব ত্। তস্ত চমসস্তোতৎপাদক এতম্নামকো দেবঃ গ্রাস্থু স্বীযু। মেনাধী। ইতি 

্বীণামিতি নিক্ত্তং | অন্তর্ধ্যে ন্তানজে ন্যঞ্জোহতৃৎ জ্িয়মাস্ম( নমমন্যতেত্যথঃ ॥ অঞ্জেলিটি 

তক্ম্টা। ছান্দপোহন্ণসিকলোপঃ ॥ (১ম-_১৬১স্-৪খ) ॥ 
রা সিরা 

(অথ পপ্মী-_. 

চি: | | ূ | 
হনামৈর্ন। ইতি ত্বষ্ট। যদক্রবীচ্চমনং যে দেবগানননিন্দযুঃ। 

হা | | | | 
সন্য। নামানি কৃতে স্ুতে স্ঠ। অন্যৈরেনান্ কন্যা! ৩ নামভি? স্পরৎ ॥.৫॥ 

 খথেদূ খর অষইক১৬১ নুর 



২৫৮ . ধাষেদ-সংাহতা। [১ মগুল, ২২ অনথবাক, ১৬১ সু 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

ূ ০1 77181 1.1 
হুনাম। এনান্। ইতি | তষ্টা। যৎ্। অব্রবীৎ। চমলয্। যে। দেবহপানস্। অনিন্দিযুং। 

|. | 
অন্যা। নামানি। রুথতে। সুতে। সচা। অন্ঠৈঃ। এনান্। 

| [ 
কন্ত। | নামহভিঃ | স্পরৎ ॥ ৫ ॥ 

এনান্বক্ষামাণান্ হনামেতি যদ্ধদা আত্রবীৎ ত্বষ্টা। পুষ্ধার্থং বনুবচনং। এতচ্ছসথ 

প্রকৃতপরামর্শকত্বাৎ খভূণ।ং প্রক্কৃতত্বাৎ তেষাং হননপ্রপক্তিং দর্শয়তি। যে দেবগন! 

দেবৈঃ পাতব্যং চমসং যে খতবোহনিন্দিষুঃ নিন্দাং অকুর্ধবন্ দেবঘোগ্যং ত্বাষ্ট্রচমপং মন 
খভবঃ শ্বীকৃত্য চতুদা ব্যত্জনূ তান্ হনামেতি যদাব্রবীদিত্যর্থঃ তদা প্রতিমা 

শ্ৃতৈ অভিযুতে সোমে পানায় প্রস্ততে সতি সচা সহ পরম্পরং অন্যা নামানি অন্যান 

হোত্রধবরদৃগাত্রাদীনি কৃ্ধতে কুর্ববস্তি। পূর্ববং নামপ্রচ্ছাপ্যোপহবকালে অধধবর্ধ্য উপহঙথ 

হোতরূপহ্বরশ্বেত্যেবমন্যেরে নামতিঃ আত্মানং ত্বষ্টবধভীত্যা প্রখাপয়ন্তীত্যর্থঃ| পুর্ব 
মন্তানি নামানি কথং গ্রসক্তানীত্যত আহ--এনানরান্ কন্। শ্বোৎপাদয়িত্রী মতা অইোসের 

নামতিঃ স্পরৎ ভীণয়তি ॥ স্প্ গ্রীতিপালনয়োঃ। লেট)ভাগমঃ ॥ (১ম১৬১স-৫খ)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ে চতুর্থো বর্গ; ॥ ৪ | 

অথ ষণ্ঠী__ 
| ও | | 

ইন্দ্রের হরী যুযুজে অশ্বিনা রথং বৃহস্পতির্বিশ্বরূপামুপাজত। 

| . | ূ | | 
খতুর্িভা বাঁজে। দেব অগচ্ছত স্বপমে। যজ্জিয়ং ভাগমৈতন ॥ ও। 

--ৎ ছথ পদপাঠঃ ০ 

। 1 | | ] ] 
ইন্ত্রঃ। হরী ইতি। যুযুদ্দে। অশ্বিনা। রথম্। বৃহস্পতি: | বিশ্বরূপাম। উপ। সা 

] | 
খভৃঃ। বিইভখ। বাজঃ। |দেবান্। অগচ্ছত। জুইআ্পসঃ। 

ঘি চাগম্। তন ॥ ৬ | মে 

পূর্বং স্থষ্টানাং ক্রমেণ বিনিয়োগযাহ ৷ ইল্ছো হরী যুখুছে এতন্লামানাবঙ্থো রা 

যৌজিতবান্ তথ! খশ্বিনা আবশ্িনৌ রথং যোজিতবস্তৌ তথা বৃহস্পতি রৃহতে! মাঃ 

বডি এতন্নমকে দেবো বিশ্বরূপ|ং 258 গং, পাত: এন ৮ 
4 খা 



25 শি পাস শি 

প্র 

ৎ অটক,৩ জা, ৫ বর্ণ] একবষ্টিতমাধিক-এততমং সুক্তং। ২৫৯ 
বান ইত্যর্থট। যগ্ঘপ্যত্র গৌরিতি বিশেষো ন শ্রুতঃ তথাপি পূর্ববং ধেনুঃ কত তাক্তহ্থাৎ 
পরস্তাচ্চ যে ধেন্ুং বিশ্ব্ছুবং বিশ্বরূপামিতি বক্ষামাণত্থাচ্চ নিশ্বরূপা গৌরিত্যেবাপ্যবসীয়তে 

তএব বিশ্বরূপা মিতি চ তন্তাস্বপংক্তিমিতি কেচন ব্যাচক্ষাতে । ভতদসৎ যুদ্ধ সং- 

পারিতানি রখাদীনীন্ত্রাদয়ঃ ম্বভাগতেনাকল্পরন তন্মাদৃঞ্ভুবি তবাবাজশ্চ ঘুয়ং দেবানিপ্া- 
দীনগচ্ছত | , গত্বা চ হে শপসং শোভনাশ্ব রগাদিকর্মবান্তে। গুয়ুং মজ্জিয়ং মজ্ঞার্থং যজ্জর- 

সংবন্ধিনং ভাগং সোমরূপং দেবত্বং প্রাপতৈঃ সেবনীয়ং এঁতন প্রাপ্ত কর্ণসামর্থোন হবিছুজো 

ভবতেত্যর্থঃ ইত্যেবমুধিরাহ ॥ (১১৬১ ৬) । 
গু ০3 

ীঁ 

ভাথ সপ্তমী-- 

| | | ূ | 
নিশ্চর্মণো গামরিণীত ধাঁন্ডিভির্মাজরন্ত। যুবশাত। কৃণোতন। 

| ূ তারার | 
পৌপন্বনা অশ্বাণ্খমতক্ষত যুক্ত রথমুণ দের্ব। জযাতন ॥ ৭| 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

রা যারা ূ রঃ 
নিঃ। চর্মণঃ। গাম্। অবিত্ীঠ | দীতিহঠিত। দা। জরস্তা। মুবশা। তা। অকণোতন। 

এ ০০ পপ | আজ সত ৮ পপ খা ৫৮১ আক গাজী এ 

] | পির | 
সৌধবনাঃ | আস্বাং। অশ্বমূ। অতঙ্ষাত। যুক্ত] | রথন্। উপ। দের্সীন। অথাতন ॥৭1. 

ছে সৌদনা? ঘুষ্ং নিশ্চম্মাণ মুতা যাগোঃ সকাশাদুতরুত্তাচ্চম ণঃ গাং নৃতগাং নিররিণীত 

নিরগমযত উৎপাদ্দিতনন্তঃ । তেনৈব চরণ লংবীতাং তৎসদৃশীমন্তাং ধেস্ুং কৃতবস্ত 

ইনযার্থঃ। যগ্ভপি পুর্ববমোশ্বারীনাং বিনিয়েগ উক্তঃ | তথাপি তেসামত্যন্তদুঃধ্সংপাদদ্বজা- 

গনায় পুনবাহ_ন কেললং গোকরণমেব অপিচ ঘা জরভ্তা শৌ শীর্পো শিতনে। তা তে। 

যুবশা যুব|নৌ কৃণোতন অকুরুত। কিংচ অশ্বদশ্ং একেন লিগ্যমানেনাশ্রেনাশ্বাস্তবমতগ্ষত 

প্রত্েন লংপার্দিতনন্তঃ। যন্মাদেবং কৃতবন্ত্তষ্মাদরণং যুদ্মদীয়ং যুক্াশ্বৈধো জায়, 

দেবানিন্দ্রদীস্পায়াতন দেবসমীপং প্রাপুতঃ ॥ (১ম ১৬৯ গা) | 
স ৩ 

ডি 

অথাষ্টমী-_- 
| | | | |] 

ইদমুদ্কং পিবতেত্যব্রবীতনেদং বাঘ। পিবত| মুগ্জীনে জনমৃ) 

| ূ | | 
সৌধস্থন। ঘদিতন্নে হ্ধ্যথ তৃতীয় ঘালবনে মাদয়।ধ্বৈ ॥ ৮ ॥. 

রর 



২৬৩, এ ধাথেদ-নংহিত। । [ ১ গুমল। ২২ আনগুখাক? 2জত হও 

-* অথ পদ্পাঠঃ *-- £ 

]' 

ঠা 
নঘ 

ং 

চি. £ 
ইদম্। উদকম্। পিবত। ইতি। অক্রবীতন। ইদমৃ। বা। ঘ। পিবত। মুঞ্জখমেজনম্। : 

প্রা যি এ 
পরা এর পাচ ওর) পারা 

| | | | | | | 

পৌধস্বনাঃ। যদি। তৎ। নহইব। হয্যথ। তৃতীয়ে। ঘ। লবলে। মাদ্য়াধৈব ॥ ৮। 

ই্দানীমুধির্দেবৈরুক্তমর্থং তান মংবোধ্য যয়ং খভৃদনবমুক্তবন্তঃ স্থেত্যনুবাচয়তি ৷ হে 

সৌধন্বনাঃ নুধস্থনঃ পুক্রাঃ ! খয়ং ইদমুদকং সোমলক্ষণং পিলত ইত্যব্রবীতন ইত্যুক্তবস্তঃ॥ 

ব্রধীতেল ডি সধ্যমবহুবচনন্ত তন্ত তনবাদেশে । পিত্বাদঞ্রন ঈট ॥ এতৎ প্রাতঃলবনিকাভি গ্রায়ং 

বা! অথবা ঘেত্যনর্থকঃ এসিদ্বর্থো বা ইদ্বং যুগ্জনেজনং মুগ্জবানাম পর্ববতঃ লোমোখপত্তিস্থামং 

তত আহ্ৃভত্বাত্তেন মুগভৃণন শোধিত্রং অপগততৃণমিত্যর্থঃ | ইদং সোমরলরূপমুদকং 

পিবতেত্যব্রবীতন এতনা!দান্দিনসবনাক্ষিপ্রায়ং 1! £হ খভবঃ | য্য়ং তং উভয়লবন-সংবন্ধি 

সোমগানকার্াং নেবহধ্যথ টৈল কামযথ॥ হর্ধাতিঃ কান্তিকন্া তির্যাতি উশিগিতি তৎকর্মৃ্থ 

পাঠাৎ। তৃতীরগবনেতু মাদয়াধৈৰ অভার্থং তৃত্তা তবথ । খাবে দেবাঃ লোমন্ত মৎসব্িতি 

তৃতীয়সবনে তেশাং সোনগানসস্তাবাৎ এবং সুইস অথবা খভুন্ প্রতি তস্ৈবের, 

বাক্যং হে সৌপঘনাঃ | যুয়ং দেবন্ধং প্রাপ্য দেবষজনং প্রতি সোমপানায় রথেনাগ্া 

শ্রান্তানস্বান্ প্রাতঃসবনে ইদমু্বকং সোমলক্ষণং পিবতেতাব্রবীতন তত্র যদ্দিনেচ্ছথ ইদং বা 

সুগ্নে্গনং মুগ্জেন দুষিতং বাজিনং পিবতেতাব্রনীতন পশ্ঢাত্তপ্বয়ং ঘ্দি নেবহধ্যথ হে অঙ্ঃ 

যয়ং তৃঙায়স্নে এদের তব্র।পি বাজিন গ্রচারাৎ ॥ ( ১ম-১৬১নু -৮খ) ॥ | 
| 

ষ্ চি 

চা 

পাশ অথ ্রণমী-- 

পু: ॥| ০ |] 

আপো! ভুয়ষ্ঠা উত্যেকে। অব্রবাদগ্রিস য়িষ্ঠ ইত্যন্থে। অব্রবীৎ। 

| | ১ | 
বধযন্তীং বহুন্যঃ প্রৈকো অত্রবাদৃীবদত্তশ্চমসাং আপিংশত ॥ ৯ 

স্পা ৮৭ গদপ1£ ৩ 

রর! | | চি... রং 

আপঃ। ভূরিষ্ঠাঃ। ইঠি। একং| আত্রশীৎ। অগ্নিঃ। ভূটিষ্ঠঃ। ইতি। অন্যঃ। অব্র 
আআ পর কপ 

ণ ী | ত1৯। 

বপঃহ্যস্তীম্। বনুহত্যঃ | প্র। একঃ। অব্রপীৎ। খতা। বদস্তঃ। চমসান্। অপিংশত। 
+ (যা এরর 

এয খাছ এজ 

চমস চতুধাকরণকালে .কিমিতি লত্যং মদস্তো ব্যতজমিতি তদাহ। একদ্য়াগম 

.- আপো তূয়িষ্ঠা ইত্যব্রবীৎ্4 ন্যাকা প্রশত্তং লোকোগকারকং তত্থাস্তর। মস্ত ক | 

 ভুযিষ। ইত্যেবমবাদীৎ অপামেব শ্রে্মপ এব্ ল দর্জাঘাবিত্যাদি শাঙ্সাং | তথারোধ 



২ অটক। ৩ জয়, & বর্গ।] একফন্টিতমাধিক-শততমং সুক্তং। ২৬১. 

ইতাত্রবীৎ। আত্তরং বাহ্যধ দাহপাকতৃক্তজরণাদিব্যাপারেণাপ্নেরেব জগনির্বাহকত্বাৎ অগ্নেরে 

ভূিষ্ঠহমিত্যেব মন্যতে | তথা বধরস্তীং। বধরিতি রেফান্তোহপি বজ্নাম বধঃ অর্ক ইতি 

ড্নামন্্ পাঠা, তদিচ্ছতি বৃষট্দকায়েতি বধয়ন্তী মেঘপঙ্ক্তিরুচাতে । যগ্ঘপীয়ং স্ববধায় বস্ং 

দ্বয়মেব নাপেক্ষতে তথাপি ৃষ্ট্র্থং বজেণ হন্যমানভাৎ তদিচ্ছতীত্যুপচর্যাতে | যত্বা বছুত্য- 

্তেষামর্থায় বধয্তীং বধমাত্মন ইচ্ছ্তীং ভূমিং ॥ ছান্দসো রেফোপন্জনঃ ॥ তামেবৈকঃ বহুত্যঃ 

নংবাদিত্যঃ শ্রেঠতমামব্রবীৎ উদকন্তাপি মেঘকারণত্বাৎ এবমুতা খতানি উক্তরূপাঁণি যথার্থানি 

বাক্যানি বদন্তঃ পরস্পরং ক্রবস্তঃ চমসান্ অপিংশত অবয়বিলোহকুকত চতুধণ ব্যতজতেতার্থ£। 

পিশি অবয়বে । শেমুচাদীনামিতি হুমূ॥ ইনমেব খতধদনং অপেক্ষ্য খতুশবং ব্যাচক্ষাণো! 

যাঞ্কঃ_-খভব উরু তান্তীতি বর্তেন তাস্তীতি বর্ধেন তবস্তীতুযুক্তবান্ (নিৎ ১১1১৫) ৯ 
ঝা গু 

ড 

অথ দশমী-_ 

ূ | | | 

শ্রণামেক উদকং গ্রামবাজতি মাংদমেক: গিংশতি সুনয়াতৃতম। 

| | | 
অনিম)চঃ শকৃদেকো! অপাভবূৎ কিং ন্বিৎ পু'জ্রভ্যঃ 

| 
পিভরা উপাবতু ॥ ১০ ॥ 

_-০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 

শোণাম। এক] উদকন্। গাম। অপ। অজজ'ত। মাংলস। একঃ। 

| | 
পিংশতি। হয়া । আহভৃতম্। 

ওপশস শি পপি 

আ.। নিইমচঃ। শক়ৎ। একই। অগ। অভবৎ। কিম্। স্থিৎ। 
আত পরত জার 

1 
ব1। উপ আবতুঃ ॥ ১০ ॥ 

$ 

 সজ 
কস্ট 

পপ? পাশ 
পি 

অত্র তব এব খত্বিগরূপেণ স্থিত্বা সর্ববঞ্র ডং নির্বিতর্তীত্যাহ । শ্রোণাং শোণং ॥ 

বাছন্দসীতি পররপাভাবঃ ॥ শোগ বর্ণমুরকং কুধি)ং একঃ ধাউ্নুমণে) খত্বিগগামবাজতি 

বাহ্হমিং প্রতি গময়তি রক্ষোভা এন্েন স্থাপয়তি । তগা একো মাংসং ছুনয়া। ছেদনসাধলেন 
সবধিতিন! আভূতং লংপাদিতং পিংশতি হৃদয়জিহ্বাবক্ষ আগ্তাকারে খাতং সংপার্দিতং 

মাংলং পিংশতি অবয়বী করোতি স্বধিতিন! তত্তদবয়বাদ্বিভজতীত্যর্থঃ অথৈকো! নিমচঃ 

নিশেষেণ ছিঙ্নান থাংলাৎ শরৎ কুন্ষিদ্বং জরতূণং উব্ধ্যনামকং অপাছরৎ অপাহরৎ 

এ 



৪৫ 1৫7-5€হিতা / €১ ধঞ্ল। ৫২ “দহ ১৬) হর) 

নিরপানায় এবং খাত্বিগরূপেণ স্থিতেভাঃ পুত্রেভ্যঃ পুরররোতৃতযঃ ুরস্থানীরেষ্যঃ খত 

লব্বেধযূঠিতেমু পিতরা যজস্ত পালয়িত।রৌ জাঙাপতী কিং স্বিদ্ুপাবতুঃ কিং থলু এ? ৩) ॥ 

অবতেঃ প্রাপ্তার্থাহোদ্দসো লিট ॥ লব্বং তৈরেবানুঠিভমিতি তয়োর্ন কিঞিংকৃতাযনতীতারয,। 
অথবার়নর্থ:। একস্তেষামগ্য তমঃ আোগাঁং গল্গুক্গাং গাং উপকং প্রত্যবগময়তি অপরঃ সণ 
মাংসবিক্রযিণ্যাতৃতং হাংগানেতং মাংসং পিংশতি পিন্রোরর৫থে অপর আনিত্চঃ আস্তমযা, 
দর্বাগেব শকৃদেগাপুরীষং হবতি এনমৃভুতিরম্ঠিতে তি কিং স্বিৎ এতম্মাৎ রিচ ৰ 
পুত্রেত্যঃ পিতরৌ উপাব্তঃ উপগচ্ছেতামিতি ॥ ( ৯ম---৬১স্ ১০ )। 

ইতি ধবিতীয়গ্ত তৃতীয়ে পঞ্চমো বি ॥ ৫ ॥ 
জজ পি 

৯ 

তাতৈকাণশী-_ 
[ ] | | 

উদ্ৎম্স্ম। অকণেতনা তৃণং নিবতম্বপ£ স্বপস্ায়া নরঃ | 

| | | | 
অগোহহ্য যদণত্তনা গুহেতদগোদমূভবে নানুগচ্ছথ ॥ ১১ ॥ 

--* অথ পদপ/ঠঃ *-- 
$ 

| | 
উৎস অশ্ৈ। 'অকুণোতন। রা নিবহহস্থ। অপঃ। স্ুইঅপত্তয়া। নপ:। 

ও ০ প্ পজ ০ ৯ আদ আত *৪ 

| | | 
অগোহায্য। যৎ্। অসম্ভন। রি তৎ। অন্ধ। ইদস্। থাভবঃ | ন। অন্ত। গচ্ছণ ॥ ১১। 

শি এ পট পি | শত কর 

পুকাণপ্রসিদ্ধান সুপ্নঃ পুজ্রান্ কর্ণ! দেবন্বং প্রাপ্তাতে। খুন স্ঘঙ্সা বেদ প্রপি্ধা! হ্যা 

রশ্মিরূপান্ খভুনিদানীং ভ্তৌতি। তথা চ যান্কো নিরু্গে পুরাপপ্রক্রিঘাপিদ্ধান্ গতুন বগা 

নিরুচ্য তদ্ৃহারণত্বেন বিষ্টীশমীতো তামূদাহৃত্য।দ ছাণশ্ায়োহপ্যুতব উচ্যস্ত ॥ ইতযাক্তযা ওসি 

অর্থে এতামৃচমুদ্রাজহার (নিৎ ১১১৬) হে খত! উকু প্রভৃতং ভাসমানাঃ ঝতেনাদিতোন 

ভাসমাঁনা বা খতেনোদকেন উদ এমুংপন্ন। বা 1 বশ্বীন।মুকভাগমানত্বং প্রসিদ্ধমূ' তথা আদিত্যা 

: ছুৎপত্তিরপি উদকার্থং ভবনমপি বশ্ম।নাং ঘর্মকালে ভূষিগতং লারমাদায় পুনর্বর্ষ কালে গ্রবর্নতীতি 

প্রসিদ্ধমূ। আবিত্যাজ্জায়তে বষ্টিরতি শাজাৎ। তথানিদা নবঃ প্রচাশরট্যাদকাদের্বেতাশো মূ 

উদ্বৎনু উন্নতেন্ু প্রদেশেধুমেব্বাছিসু 2৭২ আহাহ্যবাদিনীপং আটার প্রাণিজাতায় উপককারার্থং 

“অক্ণোতন কৃতবস্তঃ স্থ ॥ উপসর্গাচ্ছন্দপি ধান্বথে হাতি বতিঃ ॥ তথা নিলৎস্থু প্রবণবেশেকু আগ 

এব অপ উদকান্য কুণোতন অকুর্বত কিং স্বতোগার্থং নেভ্যাহ স্বপন্ঠযা শো্জনবর্মেছয 

শোভনং কর্ম্দৈভিঃ কৃতগিতি যঙ্গমনাঃ গুবস্তি তরিচ্ছয়েত্যর্থঃ | কিংচ যুয়ং অগোহান্তাগ্রীধন্তা 

। দিত্যন্ত গৃহে মুলে যৎ যাবংকালং অসম্তণ নুপ্তবস্তঃ স্থ রাত নির্ব্যাপারাত্তিষ্ঠথ ॥ ষগ স্ব, 

বাতি ভনবাদেশঃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক॥ তত্ধাস্তং কালং তগ্ভাহনি ইদং ই না 

াঙাচছণ অননত্য ন গচ্ছ। যাবত কামং রাত সর্ষে নিগুঢ। বর্তধের কি 



হ অষ্টক, ৩ অধ্যায়) ও বর্গ।] এেকষিতমাধিক-শততমং সুজতং। ২৩৩ 

কালমহন্তপি নাগুগচ্ছথেত্যর্থঃ। যদ্বা অগোপনীয়ন্ত তন্ত গৃহে অন্তরিক্ষে যত যাবস্তং 

কালং খলত্তন বৃষ্টিম্বা স্বাপমকুরুত তত্তাবস্তং কালং অগ্ঘেদানীং বর্ষপময়ে ইদং 

নন তিধর্দানবৃষটি প্রবাহরূপং কর্ণণানুগচ্ছণ অনুস্থতা ন প্রাগ্রথ। যাখস্তং কালং বিবর্ষণ 

তাবস্তমেব কালং প্রবর্ষথেত্যর্থঃ॥ (১ম-১৬১স্থ ১১) 
গু ডু 

অথ ঘ।দশী__ 
| ৭ | 

মীল্য যড়ুৎনা! পর্ধ্াসর্পঙ ক স্বিস্তাভ্য। পিতরাধ আগতুঃ। 

| | | | 
রশপতধঃ করক্সং ব আদদেয়ঃ গ্রাত্রবীহ প্রোতত্ম। গাব্রবীতন ॥ ১২ ॥ 

-৮০ আগ পদপাঠি? ০৮ 

| | 7... | 
এসহ্মীল)। যৎ। ভুবলা। পরিইঅসর্গত। ক। স্বিৎ। তাত্যা। পিতরা। বঃ। আগতুঃ। 

সপ জারী ৩ এ 

র্যা | ূ 
আশপত। যঃ। করক্ন। বঃ। আহদদে। যঃ। প্রা। অব্রশীৎ। 

প্্ ওসব পপ 

ও 

৮ 

প্রো ইতি । ভ্মৈ। আব্রশীতম ॥ ১২ ॥ 

হে ঞতবো রশায়ো | ঘুয়ং যৎ সদ] ভুবনা ভূতঙ্গাতানি সংসীলা মংমীলনং কৃত্ব। জলপধর- 

পটণ(চচাছা পর্যানর্পত পরিতঃ সর্পণং কুক্ুণ বর্মথেতার্থঃ তদা তা ত)। তা তে। তায়মানে 

দৃপাদকে বা তাঙ্য! তান পর্ষ!সু ॥ ছান্দসপ্তাগ্র ঘ্যয়োদ কারশ্যান্বং চ অথন! পিতৃলিশেষণং ॥ 

তা ত) ভৎকালীনৌ পিতরা পিতণৌ জগতঃ গলকৌ। স্ুর্ধা চঞ্জমসৌ ক খিদাসতুঃ কুত্র 

খলু তিষঠতঃ ॥ অস্তেলিটি ব্যত্যয়েন ভ্ুতাবাভাবঃ যদ্বা অনতেরতাথ্ নিটোতদ্রপং ॥ অহো- 

রাঞবিছ[গেন প্রবর্ষথেত্যর্থঃ । কিংস ঈরৃশাছে। ধুান্যহ কোথা বুঠিঞ(তবন্ধাকার্ধী 

রাক্ষসাপিঃ করস্্ং। বাছুনামৈতৎ। কবন্সো নাহ্ উত্ুকত্বাৎ অভবকাণাস্তং যুষ্মদীয়ং হস্তং 

আদদে গৃহ্াতি প্রতিরোধং কযোতি তমশগত নাশশখ। ষশ্ গ্রাত্রীৎ গ্রস্ষর্মেণ বাচা. 

নিকুদ্ধে তশ্মৈ প্রে! প্পবাত্রবীতন প্রকর্ষেণ ততসনাদিশদং বুরণ ফা তে মুাং স্তোতি 

ভং প্রকর্ষেণ স্ততেত্যর্থঃ ॥ (১ম-১৬১-১২%)| 
শী ঞ চি 

৬ 

অথ ত্রয়োদ্রশী-- | | 

4৫ | | | 
বযুপ্!ংদ খভবস্তণপূচ্ছতাগোহা ক ইদং নো অবুবুধৎ। 

| |. রঃ ০০ ৃ 
শ্বানং বস্তে। বোধায়িতারমন্রবীং মংলতনর হদমগ্াব্যখ্যত ॥ ১৩ ॥ 

নট 
দে ব্প০ত৪৪ 



২৬৪ , খাথেদ-সংহিতা | [১ মগুল। ২২ অঙুবাক, ১৬১ সৃতি 

»-* অথ পদপাঠঃ *-_- | 
| | 

জুনুপ্াংসঃ। খভবঃং | তৎ। অপুচ্ছত। অগোহা। কঃ। ইদম্। নঃ। অবৃবুধৎ। 

* | ৰ 
শ্বানম্। বস্তঃ। বোধয়িতারম্। অব্রশীৎ। সংবৎসরে। ইদম্। অগ্ভ। বি। অধ্যত ॥ ১৩। 

তে পর রি শপ আর তত জি 

আপ শীত জপ সপ শপ হি চে এ ক জজ 

হে খভবঃ বশ্ম্যাশ্মকা ! যুয়ং সুযুপ্ধাংপঃ আদিত্যম্ডলে স্বপস্তো বর্ষণ ॥ শ্বপেলিটঃ 

কসুঃ॥ তত তমাদিত্যং তথ।কামপৃচ্ছথ গাশ্ঈং কুরুথ । কিং তদ্দিতি চেছুচ্যতে-হে গো 

কেনচিঙ্ধ গোপনীয়াদিত্য স্বামিন্ নোহন্মদীয়মিদং বন্মু বর্ষণরূপং কঃ অবুবুধৎ্ বোধমুতি 

প্রেরয়তি সালাদ্যং করোতি ॥ বুধেণ্যন্তালুঙি চঙি রপং ॥ বস্বঃ সর্ববস্ত বাসগ়িতা আদিতাঃ | 

বলেরৌণাদ্িকন্তপ্রতায়ঃ । ববয়োরতেদাৎ বত্ধং ॥ বোধয়িতারং প্রেরয়িতারং শ্বানম্রণীং 
অস্তরিক্ষে শ্বসন্তং বায়ুং প্রাবাদীৎ। অসৌ যুক্সান্ প্রেরয়তীতি অথবা বায়ুসাহাযোন ব্যস্ত 

ঘৃয়ং লংবপরে পৃর্ণে অগ্ভেদানীং ইদং জগৎ ব্যখ্যত বিবিধং গ্রকাশিতবস্তঃ। পুর্নং 
: শু্যাচন্দ্রমলৌ যথা ন দৃষ্ততে তথা কর্ষিহতদানীং বর্ষকালেতীতে বিশ্বং জগছ্যকতং 

কুরুথেত্যর্থঃ ॥ খ্যাতেলুড্যন্থতি বক্তিখ্যাতীতাঙ্ ॥ ( ১ম--১৬১্ ১৩৭) ॥ 
ডি গু 

ক 

অথ চতুর্দশী-_ 
| | | 

দিব মাস্তি মরুতে। ভূম্যাগ্রিরয়ং বাতে। অন্তরিক্ষেণ যাতি। 

| | চারার 
আন্তর্ধাতি বরুণঃ লমুদ্ৈ্বত্বা। ইচ্ছন্তঃ শবসো নপাতঃ ॥ ১৪। 

--* আথ পদ্পাঠঃ *-_ 

| | ৃ | 1 
দিবা। যান্তি। মরুতঃ। ভূম্যা। আগ্রিঃ। অয়ম্। বাতঃ। গন্তরিক্ষেণ | যাতি। 

8৮ এআ শে য আহার থাবা জে রে শি 

| | 
অতহতিঃ। যাতি। বরুণঃ। লমুদ্রৈঃ। যুগ্মান্। ইচ্ছস্তঃ। শবসঃ। নপাতঃ ॥ ১৪॥ 

হে শবলো বৃষ্টিকার্য্যন্ত বলস্ত ন পাতো। ন পাতগ্লিতারঃ ভবঃ যুগ্মান্ ইচ্ছন্তঃ বৃষ্ট্তুকুলচি 

কীর্যয়া যুস্নানেবেচ্ছস্তঃ সর্বেব দেবাঃ আযান্তি। কম্মািতি তছুচ্যতে-মরুতঃ বৃষ্ট্ন্থকুলাদেব। 

দিবা ছযুলোকাদস্তরিক্ষাৎ্ যাস্তি আগচ্ছন্তি ॥ লাবেক চ ইতি তৃতীয়! বিভক্তেকদাত্তত্বং ॥ তুম 

ভূমেঃ লকাশাদগ্রির্ধাতি আগচ্ছতি অয়ংবাতঃ সর্ববদালঞ্চারী বায়ুঃ অস্তরিক্ষেণ যাতি অন্তরিষ্ক 

দ্বায়াতি। তথা বরুণঃ আবরকে! দলাভিমানীদেবঃ লমুদ্রৈঃ লমুন্দনশ্বভাবৈরপ্তিঃ তাত 

আয়াতি। যদ্ধা পূর্ব বৃষ্টিদা হাষ্যায়াগতাঃ এতে দেবাঃ কৃতকাধ্যাঃ দত্তঃ পুনরু্মান্ কাময়মান। 

্ব স্ব দেশং প্রতি যাত্তীত্যর্থঃএ (১ম-১৬১ন-১৪খ)। , 

ইতি দ্বিতীয়ন্ তৃতীয়ে যষ্ঠো বর্গ; ৬॥ 
ক রী. 

৯২ 



-. দ্বিষষিতমাধিক-শততমং সুক্তং। 
-__-8১০০৪২ -7 

মানোমিত্র ইতি পা পঞ্চমং ুক্তং দৈর্ঘতমসং। তৃতীয়াধষ্ঠ্যৌ জগতেটা। 

শিষ্টান্িটাভঃ |: অশ্বন্ত ভূর়মানত্বাস্ভাতেনোচ্যতে। সা দেবতেতি স্যায়েনাশ্বোদেবতা । 

তাতরামুক্রমণিক!-__ মানোদ্ছয ধিকাশ্বস্ততিস্ত তৃতীয়াষষ্ঠ্যৌ জগত্যাবিতি। অশ্বমেপস্য মধামেহন্তা- 
বিগ ট্রেষে অপ্রিগো শমীধবমিতি শিষ্ট। ষড়বিংশতিরস্যবংএন ইতি। অস্মাৎ পুরস্তা দ্বৈতৎ 
সৃজর্মীবপেৎ। ত্রীণি স্ুৃত্যানি ভবস্তীতিখণ্ডে সুজ্িতম্_অধ্রিগো শমীধ্বমিতি। শিষ্টা 

ধড়বিংশতিরস্ত বংক্রয় ইতি বা মানোমিব্র ইত্যাবগেতেতি ॥ ( ১ম-১৩৬২স্থ) ॥ 
ঞ রগ 

গু 

তত্র গ্রথম।-_ 

| | | | 
ম| নে। মিতে। বরুণে। অধ্যমায়ুরিন্্র খভুক্ষ। মরুতঃ পরিখ্যন্। 

| 6.4 
যদ্বঞ্জিনে। দেবজাতগ্ত সপ্ত প্রবক্ষ্াযামে। বিদথে বীর্্যাণি ॥ ১ 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| এ | | 
মা। নঃ। মিত্রঃ। বরুণ? | অর্যম। আয়ুঃ | ইত । খডুক্ষাঃ। মরুতঃ | পরি। খ্যনূ। 

| | | | |. 2] 
য। বাঞ্জিনঃ। দ্েবহজাতস্ত। সপ্তেঃ। গ্রহবক্ষ্যামও | বিদ্রথে। বীর্ধাণি ॥ ১॥ 

নোহম্মান্ শ্বং স্তোতুং প্রবৃত্তানিত্রাদয়ো দেবাঃ মা পরিখ্যন পরিখ্যানং মা কুর্বন্ত 

পরিখ্যানং নাম নিন্দা মহান্ুতাবং দেবঙ্জাতমস্বং তুচ্ছা নরাঃ স্তবাস্তীতি মা কুর্বস্ত ॥ খ্যাতের্শা 

লুঙি। অস্ততিবজীত্যাদিনা চেরভ॥ অহরভিমানী দেবো মিক্সঃ রাত্র্যতিমানী বরুণঃ অর্ধমা 

তয়োরস্তরালাভিষানী আদিত্যঃ আমুঃ সততগন্তা বাযুঃ ॥ বকারলোপো বা। ইন প্রদিদ্ধঃ ' 

খতুক্ষাঃ দ্েবানাং নিবাসতৃতঃ প্রঙ্গাপতিঃ যদ্দৈতন্মহরীমেন্দ্রবিশেষণং খতুক্ষা উক্ষা ইতি 

তত্নামস্ পাঠাৎ মরুতঃ ইন্ত্রত্রাতরঃ নিন্দায়াঃ প্রপঞ্জিং দর্শরতি যদ্ষশ্মাৎ বাজিনো বেজন- 

বতো বহ্বস্নবতো|:বা দেবজাতন্ত বহুদেবতাস্বরূপেণোতপন্নস্য উষাদীনামস্ত শির আগ্ঘবয়বত্থা- 

দিতি.ভাবঃ উহা ব| অশ্বস্ত মেধ্যপ্ত শির ইত্যাদি শ্রতেঃ। যথা দেবেত্যো জাতস্ত গদ্বর্ব- 

কুলে উৎপন্ত্বাৎ। দণ্ডেঃ পর্পণশীলম্ত অশ্বনামৈতৎ এবংবিধন্থাস্বন্ত মহানুভ।বস্য বার্ধ্যাণি 

বীরকর্মাণি সামর্থ্যানি বিদ্ধে বেদনলাধনে যজ্ঞে প্রবন্ষ্যামঃ . প্রকর্ষেণ ক্রমঃ। অতো না 

পরিখ্যন প্রত্যুতানুগৃহ্যস্তিতযথঃ ॥ (১ম--১৬২হ -১খ)॥ 
€ ছা 

গ্ 

. খখো-হয় আুটক--১৬২স৮ ৩৪ রি 
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তাল * 

২৬৩ ূ খাধেদ-সংহিত1 | [১ মণ্ডল, ২২ অগুযাক। ১৬২ সু। 

অথ দ্বিতীয়া 

| 1 0081. 
যন্নির্ণিজ। রেকৃণল। প্র।ৰৃত স্যরাতিং গৃভীতাঁং মুখতো| নয়ন্তি | ' 

| | | | | . 
 স্থ্প্রাউজে। মেম্যদিশ্বরূপ ইন্দ্রাপুষ্ঠোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ ॥ ২॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ৰ | | | | 
যৎ। নিঃইনিজা। রেক্ণলা | প্রারৃতস্ত । রাতিম্। গৃভীতাম্। মুখতঃ। নয়স্তি। 

| | [ | [ 
লৃইপ্রাই। অজঃ। মেম্যৎ। বিশ্বইরূপঃ | ইন্্রাপুষ্টোঃ। প্রিয়ম্। অপি। এতি। পাথঃ॥ ২। 

যৎ যন্মাৎ নির্নিজা | নির্নিগিতি গ্ূপনাম। নির্নিক বত্রিরিতি রূপনামস্থ পাঠাং। 

রেকৃণসা রেকূণ ইতি ধননাম। রেকৃণঃ রিকৃথমিতি তন্রামস্ক্তত্বাৎ। উভয়ত্র মতে 

লুপ্যতে। রূপবত! হিরণ্যবতা আভরণেন প্রারৃতস্ত সর্ববতো বেষ্টিতস্তাশ্বস্ত মুখতঃ পুরস্তাদ্ 

গৃত্তীতাং গৃহীতাং রাতিং দাতব্যাং দাতব্যত্বেন গৃহীতামজাং নয়ন্তি ধত্বিজঃ | ল তাদৃশোজঃ 

নুপ্রাঙ লুঠ গ্রশস্তগমনঃ মেম্যৎ হন্যমানঃ ॥ মীঞ, হিংসায়াং। অল্মাদ্যঙ্লুগন্তাৎ বর্মণ 

ব্যত্যয়েন শত ॥ যদ্বা তন্ত শব্দান্নুকরণং মেমেশব্দং কুর্ববন্ বিশ্বর্ূপঃ বহুবর্ণোগেতঃ 

কৃষ্চগ্রীবঃ' কুষ্ণললাট ইত্যেবমনেকবর্ণ ইত্যর্থঃ এবং রূপো যঃ ইন্দ্রা পৃষ্চোঃ ইন্্ঃ প্রসি্ঃ 
পুষা পোষকো। দেবোহগ্রিঃ তয়োঃ "প্রিয়ং আগ্রেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীব ইত্যুক্তত্বাৎ অগ্নেঃ প্রিয় 

সর্বেগীন্দ্রশ্তেতীন্্রপ্রিযত্বং এবং রূপং পাখোন্নমপ্যেতি প্রাপ্ধোতু ॥ (১ম-১৬২হ- ২) 
রঙ ঝা 

ঙ 

অথ তৃতীয়. 
ৃ | | ূ | 

এষচ্ছাগঃ পুরো! অশ্বেন বাজিন! পুষে ভাগে। নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ। 

| রহ 
অভিপ্রিয়ং যু পুরোলাশমর্বত। ত্বষ্টেদেনং সেশ্রিবলায় জিম্বতি ॥ ও॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| রী | ৰ 
এষঃ। ছাগঃ | পুরঃ। অঙ্বেন। বাজিনা। পুফঃঃ। ভাগঃ| নীয়তে ৷ বিশ্বদেব্যঃ। 

অভিতপ্রিয়ম্। যৎ। পুরোলাশম্। অবতা।। তষ্টা। ইৎ। এনম্। লৌশ্রবলায়। ্িশ্বতি | 



২ অঙ্ক, ২ জা, ৭য। ] [দ্বষষ্টিতমা ধিক-শততমং সৃক্তং | ২৬৭ 

এষঃ ছাগঃ শুঙ্গরহিতোইজঃ অশ্বেন বাজিনা শীঘ্রব্যাপকেনাশ্বেন লই পৃষঃ পৌমক- | 
্াপ্নের্ভাগো ভজনীয়ঃ বিশ্বদেবাঃ লর্ববদেবার্থঃ অগ্নেঃ সর্ববদেবাস্মকত্বাৎ তদর্তেন লর্ধবদেব- 

পরিযতবং এবংবি(ধোহজঃ পুরঃ পুরস্তান্ীয়তে প্রাপ্যতে । যৎ যন্াদেবং ক্রিয়তে তক্মাৎ প্রিয়ং 
্রীণয়িতারং পুরোভাশং পুনস্থাদ্ধাতব্যমেনমজং ত্বষ্টা সর্ববন্তাৎপাদকো দেবঃ তৃষ্টারপাণি 
বিকরোতীতি শ্রুতেঃ ( তৈৎ সং ১৫1৯ )। তুর্ণব্যাপকো হপ্রির্বা উভে তবটর্কিতাতুরিভুঁজত্বাৎ 

অহোরাত্রে ইতি বারণী ইতি বেতি যাস্কেনারণীলিত্যতুরিক্তক্তত্বাৎ (নি* ৮১৫) অরশি 

সঘন্ধোহগ্রেরেবের্তি গম্যতে | অর্বতা অরণবতাশ্বে সহসৌ শ্রনণায় দেবানাং শোভনানা 
তরিমিত্বং অভিজিন্বতি গ্রীতিহেতৃকং করোতি ॥ (১ম--১৬২স্ ৩ )॥ 

অথ চতুর্থী 

| | | | | 
যদ্ধবিষাযৃতুশে! দেবযানং ত্রিমনুধাঃ পর্যশ্বং নয়ন্তি। 

০ সনির পর 

| | | | 
অন্রা পুষ প্রথমে! ভাগ এতি যক্জং দেবেভ্যঃ প্রতিবেদয়ন্নজ? | 8 ॥ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ ০. 

| | | | ] | 
যৎ। হবিষ্যম্। খাতুহশঃ | দেবহযানমৃ।. ত্রিঃ; মানুষাঃ। পরি। অশ্বম। নয়ন্তি। 

| | 
অন্র। পৃষ্ণঃ | প্রথম? । ভাগ? । এতি। যজ্তম্। দেবেত্যঃ ৷ প্রতিহবেদয়ন্। অজ ॥ ৪ ॥ 

হবিষাং হবিধোগ্যং দ্েবযানং দেবানাং গ্রাপণীয়মশ্বং যৎ যদা মনুষাঃ ধাত্বিজঃ খতুশঃ 

খতাবৃতৌ কালেকালে ব্রিঃ পরিণয়ন্তি পর্যগরি কু্বস্তীত্যর্থঃ অত্রাশ্বিন্ সময়ে ॥ খচি 
তুম্বাঘতি দীর্ঘঃ॥ পৃষ্ণঃ পোষক্স্থাগ্নের্ডভগোহজঃ প্রথমঃ এতি পুরোগামী লন্ গচ্ছতি ॥ 

কিং কুর্ববন্? যজ্ঞং দেবেভাঃ প্রতিবেদয়ন্ প্রখ্যাপন্ন্ ॥ ( ১ম--১৬২স--৪%) | 

কট ক 
ঙ্ 

অথ পঞ্চমী" 

| | | | 
হোভাধ্বুরাবয়। অগ্রিমিন্ধে। গ্রাবগ্রাভ উতশংস্ত। স্বিপ্রঃ 

|. | ৫ |. 
তেন যজ্জেন ম্বরং কৃতেন স্বিষ্টেন বক্ষণাঃ আপৃণধ্বম্ ॥ ৫ ॥ 



৫৭ বা 

৯৬৮ ফখেদ-সংহিত । [১ মগ্ডল। ২২ অন্যান, ৯ সন্ত 

--৭ অথ পদ্দপা ঠঃ ৪ ৃ / 

| ূ | পর 
হোতা । অধবর্যঃ। আইবয়াঃ। অগ্রিম্হইন্কঃ | গাবইগ্রাভঃ | উত। শংস্তা। স্২নিগ্ | 

| | | | | 
তেন। যজ্ধেন। স্থহঅরংকুতেন। অুইষ্টক্টেন। বক্ষণাঃ। আ। পৃণধ্বমূ ॥ ৫॥ 

হোতা দেবানামহবাতা এতন্নামক ধিক অধ্বযূরধ্ব1যুঃ অধ্ববস্ত মেতা সোইপি আবয়া। 

অভিমুখ্যেন হবিষাং গময়িতা | অপার্ষোর্বিশেষণমেতত ॥ আঙ্পুর্বাৎ বেতেবন্থুন পুর্বগ' 

প্রকৃতিত্বরত্বং চ॥ যদ্বা আভিমুখ্যেনাবযষ্টা প্রতিএস্থাতোচাতে ॥ অবেষজ ইতি ধিন। 

অবাপ্যেকপসর্গযোরিতাল্লোপঃ । অগ্রিমিন্ধোগীৎ ভাষ্ট্রাগ্ল্যোরিন্ধে ইতি মুম্। গ্রাবগ্রাতঃ গ্রারণ। 

সত্য গৃহ্াতীতিগ্রাবন্তৎ কর্ম্রণাণ,॥ উত অপিচ শংস্তা প্রশাস্তা সুবিপ্র ইতি মেধাবিমাম 

শোভন মেধোপেতো ব্রঙ্দোচাতে অঙ্গাত্ে। বদতি (পণ সং ৮1২২৪) জ।তবিগ্যামিতান্র 

ব্রদ্মেকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি ব্রন্ম। সব্ববিছাঃ সর্ববং পেদিতুমহ্তীত্যুক্তবাৎ (মি ১৭) 

ব্রদ্মৈব স্থবিপ্রশব্দনাতিধেয়ঃ স চান্ুত্তধত্বিগুপলক্ষকঃ এতে সর্বেবে যুষং তেন প্রলিদ্ধেন স্বরং 

রুতেন সুরু অন্ণীয়ং কৃতেন স্বলংক্লতেন বা উচ্চার সৌষ্ঠবাদিনা সুর সংপাদিতেন স্বি্ে 
ুষ্ঠ ইষ্টেন যঙ্ঞেন বক্ষণাঃ অভিতে| ঘৃতকুল্যাদদীন্ প্রবহণস্বভাবাঃ প্রসিদ্ধা নদীর অপুণধ, 

লর্ববতঃ পূরয়তঃ যজ্ঞং সমাক্ নিবর্া ফলং সাধয়তেত্যর্থঃ ॥ ( ১ম--১৬২মথ ৫) | 

ইতি দ্বিতীঘন্ত তৃতীয়ে সপ্তমো ব্গঃ ॥ ৭ ॥ 

গ তী 

অথ ম্টী-_ 

যুপব্রক্ব। উতয়ে পণ! হাশ্চগালং যে অথ যুপায় তক্ষতি। 

ূ 
যে চরকে পচনং সংগরস্াতে তেষামভিগৃ্িন ইম্বত ॥ ৬। 

--০ অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | | 

যুপহব্স্কাঃ। উত। যে। যুপহনাহাঃ। চষালম। যে। অশ্বহযুপায়। তক্ষতি। 
গ্ি ০৮ ছি ৮ অত পরার গিপ্  গলাটি সি 

| | ৰ | 
যে। চ। আবর্তে । পচনম্। লম্হভরস্তি। উতো ইতি। তেষাম্। 

| | 

অভিহগৃন্তিং। নঃ। _ইহস্ত ॥ ৬। 



ভিত হিপ ৪ % | 
২ অঙ্ক, ৩ অধ্যায়, ৮ বর্গ।] দ্িষ্টিএমাধিক-শততমং সুক্তং | ২৬৯ 

যুপত্রস্কাঃ যুপার্হ রক্ষস্ত ব্রশ্চনকর্ভারঃ ছেত্তারঃ উত যে চ যুপবাহাঃ ছি্নস্ত বোটাবঃ 
যেচ চযালং যুপস্তোপরিস্থাপ্যং | য,পাগ্রভাগং চষালমাহুঃ অশ্বয,পায় £অশ্ববন্ধনয্পায় 
তক্ষতীতি বচনব্যত্যয়ঃ তক্ষণেন তনু কুর্বাস্ত যে চার্বতে অরণবতেহশ্বার পচনং পাক- 

পাধনং কাষ্ঠভাগাদিকং লংভবস্তি লাধু দংপাদয়ন্তি; উতো আপিচ. নোইম্মৎসম্বস্ষিনাং 
তেষা মৃত্তিজামতিগৃত্িঃ সক্ষ্ল; দর্বথাকবণীয়মিতি বুদ্ধিবিম্বতু ব্যাপ্পোতু ৷ ইন্বতি্ববযাপ্তিবচনঃ | 
ইস্থতি ননক্ষ ইতি তদ্ষটনেষু পাঠাৎ্।া যথা তেষামন্ডিগৃতির্নোহস্মানিশ্বতু যাগং সাধুপারং 
গ্রপঘ্য ফলেন যোজঝিত্যর্থঃ॥ (১ম--১৬২স্থ_৬খ) ॥ 

ক চি 

অথ সপ্তমী. 

| | | | | 
উপ গ্রাগাৎ সুমন্মেধয়ি মন্মা দেণাপামাশ। উপবীতপৃষ্ঠঃ। 

রি. | | | | 
অন্বেনং বিপ্রা। ঝাষায়ো মদন্তি দেবানাং পুষ্টে চকম| স্থবন্ধুমূ॥ ৭॥ 

--০ অথ" পদপাঠঃ *-- 

| | | | | | 
উপ। প্র। অগাৎ। ুুমৎ। মে। অপায়ি। মন্ম। দেবানাম্। আশাঃ। উপ। বীতইপৃষ্ঠঃ 

শা শি এ জী পয 

| | | | | 
অন্থ। এনমৃ। বিগ্রাঃ। খষয়ঃ। মদত্তি। দেবানাম্। ষ্টে চকম | স্ইবদ্ুমূ ॥ ৭ ॥ 

মন্ম মননীয়ং ফগং স্ুমৎ উপপ্রাগাৎ উপপ্রৈতু স্মৎ স্বয়মিত্যর্থ ইতি যাস্কঃ (নিন ৬1২২) 

যা স্বয়মেব মাদয়িতৃতমে ময়ি অধায়ি ধীয়তে ফলভূতোহশ্ব আগতঃ ল চ ময়! ধৃত ইত্যর্থঃ ॥ 

কির্থং ? বীতপৃষ্ঠঃ২ লাধুপোযণেন প্রাপ্তপার্খ্তাগঃ কান্তপৃষ্ঠো বা অত্যন্তং দৃপ্ত ইত্যর্থঃ। 
আৃশোহয়ং দেবানাম।শাঃ পুরয়িতুং উপগচ্ছত বাগার্থমাগভমেনং গ্রবদ্ধুং শোতনবংদনমশ্ং 

দেবানাম।শাস্টম।নানাং পুষ্টে পোষণায় চকুম ক্ুম্মঃ তং চ বিপ্র। মেপারিন খিঅঃ খাষয়োতী- 

শ্িঃরষ্টারঃ অগ্তে বা বিপ্রা! খষয়শ্চানুমপপ্তি অগ্ইমোন্ত।ং সম্যক কৃতমিতি গরিতুসতন্ত ॥ ৭ ॥ 
ঞ 

ডু 

নীট 

1 |  ! | 
যদ্বাজিনো দ|মদং দানমরবতে যা ীর্ষণ্য রশন! রজ্জুরস্ত। 

টি ি 

৷ 

ঘা এনে পু তুণং পর্ববাতাতে অপি! দেখে ৮। 
টিন ধ। ভা ? গজ 



২৭৩ খখেদ-সংহিতা ) [১ মল, ২২ অগুবাক, ১৬২ সু) 

--* অথ পদপাঠঃ *_- 

| | | | | 
য। বাজিনঃ। দাম। সম্হদানম্। অর্ববতঃ | যা। শীর্ষণ্যা। রশনা। রজ্জুঃ। অস্য। 

| | . ] 
য্। বা। ঘ। অস্ত। প্রহভূতম। আসে । তৃণম্। সর্বা। তা।' 

| | 
তে। অপি। দেবেধু। অস্ত ॥৮॥ 

বাজিনে! বেগবতঃ অর্বতঃ অরণবতঃ গমনবভোশ্চন্ত যদ্দামগ্রীবাবন্ধা রঙ্জ,১ যচ্চ সংদানং 

লম্যগবচ্ছেদকং বংধকং পাদবংধনং দামাস্তি যাচাস্য শীর্ষণ্যা শিরসি বদ্ধা রশনামেখল! ই 

থলীন রজ্জরন্তি ॥ শিরঃশব্দাপ্তবে ছন্দরপীতি যৎ। মে চ তদ্ধিতে ইতি শীর্ষনভাবঃ। তিং- 

জ্বরিতঃ ॥ যদ্ব ঘাস্যাশ্চন্তান্তে মুখে গ্রড়ৃতং প্রহ্ৃতং পরক্ষিপ্তং তৃণমন্তি ঘশকঝোহহ্ার্থে সঃ 

গ্রপিদ্ধার্থঃ লর্ববা নর্বাণি তা তানি সর্ববাণ্যপি হে অশ্বতে তব লব্বন্ধীনি দেবেঘপ্ণ সন 

দেবেতু মধ্যে ভবন দেবত্বং প্রাপ্ুবন্ধ বাঁ। বচনব্যত্যয়ঃ। অন্রোপযুক্তানাং সর্ধেষং 

দেবত্বং কিল অশ্বন্ত তত্প্রাপ্তির্নাশালনীয়া ॥ (১ম -১৬২সু--৮খ) | 
ক ষ 

চা 

অথ নবমী__ 
ূ | | 

বদশ্বস্ত ক্রবাষ| মক্ষিকাশ যছ্। স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমন্তি। 
হি 

| | | 
ষদ্ধস্তায়াঃ শমিতুর্ন্নখেযু সর্বাতাতে অপি দেবেষস্ত ॥ ৯ ॥ 

--০ াথ পদপাঠঃ ০ -- 

| | | | | | ৰ 
যং। অশ্বন্ত । ক্রবিষঃ | মক্ষিকা। আশ। যৎ। বা। ম্বরৌ। স্বহধিতৌ । রিপ্ুমূ। অগ্তি। 

| টি. ৮... 
যথ। হস্তয়োঃ। শমিতুঃ | যৎ। নথেষু। সর্বা | তাঁ। তে। অপি। দেবেযু। অধ্থ ॥৯। 

অশ্বস্ত তদবয়বভূতস্য ক্রবিষঃ আমমাংপলা যত যদর্গং মক্ষিকা আশা ভক্ষয়ৎ। গ্ 

ভোছনে যদ্ধ। কর্্মণি যঠী,। অঙ্বস্য মন্মাংসং তক্ষয়্তি বা অথবা স্বরৌ পশ্বংজনকাণে ৭, 

রিগুং লিগ্রমস্তি স্বরুণ| গণুমনক্তীতি শ্রুতেঃ। অথবা ম্বধিতৌ ছেদনকালে অবদানকারণে 

হত্রিপ্তমন্তি শমিতৃর্স্তয়োলিপ্তমন্তি বিশদনকালে যচ্চ নখেষু লিপ্তিং তা সর্ব! তানি দর্বা; 

.. €হে অর্থ তে তন সবন্ধীনি দেবেঘদ্ব দেবেধু সত্তোধার্থায় ভবন্ত॥ (১ম--১৬২ন-৯৫)। 



২ অট্টক,ও অধ্যায়, ৮ বর্গ। ] দবিষষ্টিতমাধিক-পততমং সুক্তং। ২৭১ 
অথ দশমী-_ 

| | | | য্তুবধ্যযু্ররস্য(পবাতি য মস্ত ক্রবিষো গন্ধে! অন্তি। 

| | ] | 
স্ুকৃতাতচ্ছম্নিতা রঃ কৃথস্তুূত মেধং শৃগাকং পচন্তু ॥ ১০ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ ূ ৃ 

: | | | . | | ৃ  ্বং। উবধ্যমূ। উদ্রস্ত। অপহ্বাতি। যঃ? আমন্ত। ক্রবিষঃ। গন্ধঃ। অন্তি। 

 শ্ধ্কুতা। তৎ। ভা কথন্ব। উত। নি হন পচন্ত ॥১০॥ 

উদ্রসা লব্বন্ধি যদুবধ্যং ঈষজ্জীর্ণং তৃণং পুরীমমপবাতি অপগচ্ছতি যশ্চামস্যাপকপ্য 
ক্রবিযো যাংসস্য 'গন্ধোহস্তি লেশোইস্তিঃপাকস্য সমথে মতকিঞ্চিদৃবধাং অপকস্য চ লেশোহপ্তি 
(মামগন্থোহস্তি তৎসর্বং শমিতারো বিশসনকর্তারঃ স্বকৃতা কৃষ্বন্ত সুুতং উত্তাদোষরহিতং 
ু্বন্থ। উত অপিচ মেপং মেপ্যং বজ্ঞাহং পশ্বাবয়।ং শতপাকং দেবযোগ্যপাকোপেতং 
যথা তবতি তথ! পচন্ত পিতৃমন্থুষ্াদিযোগ্যমতিপর্কমীষৎপন্কং চ মাকুব্বস্তিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

ক... জী 

খু 

স্পস্ট ১০৭ কি 

অথৈকাদশী__ 

| | | | ] যতে গাত্রাদগ্নিন। ' পচ্যমানাদ্রভিশুলং নিহতম্তাব ধাবতি। 

| | 
মাঙভূম্যামাশ্রিষন্ম। তৃণেষু দেবেভ্যন্তদ্ুশতে। রাতমন্তর ॥ ১১ ॥ 

--০ অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | 5২4 ২। তে। গাত্রাৎ। অগ্বিনা। পচ্যনানাংৎ। অভি। শূলমূ। নিহহতস্য। অবহ্ধাবতি। 

| | | ] 
মা। তৎ। ভূম্যাম। আ। শ্রিষৎ। মা। তৃণেযু। দেবেড্যঃ। তৎ। 

| 
উপংইত্যঃ। রাতম্। অন্ত॥ ১১) 



হল ধথেদ-সংহিত। | [ ১ মণ্ডল? ২২ জনুলাক। ১৬২ সুভ | 

হে জন্ব! তে তবাগিন! পচ্যমানাদৃগাত্রাদ্যদুক্সরূপং রসো বা যৎকিঞ্চিদবধাবতি তথ! 

নিহতগ্ত নিংশেষেণ হতন্ত তব যদন্গং রসরূপং শৃলমতিলক্ষ্যাবধাবতি নির্গচ্ছতি . ততদক্গং 

ভূম্যামাশ্রিষং আশ্মিষ্টং মাতৃৎ ॥ শ্রিষেঃ পুষাদিত্বাদ্্্ ॥ পাকসময়ে তথা মা তৃণেষু বিশসনসময়ে 

দর্ভেষু মাপগচ্ছতু । তহি তৎপতিতং কুত্র গচ্ছস্বিতি চেৎ উচাতে--তভাদৃশং উশত্যঃ কৃতসবং 

হবিঃ কাময়মানেভ্যো দেবেতো রাতং দত্তসন্ত ॥ (১ম-১৬২ম-১১খ%।) ॥ 

০ ছ 

ঙ 

অথ দ্ব।দূশী-_ 

ূ | | | ] | 

ঘে বাঁজিনং পরিপশ্যন্তি পকং য ঈমভুঃ স্থরভিনিহবেতি। 

| | | | 

যে চার্ববতো। মাংসভিক্ষামুপাঁসত উতো। তেষামভিগৃত্তিন ইন্বতু ॥ ১২। 

_-ৎ ভাথ পদ্রপাঠঃ ০ 

| ৃ 
ণ 

যে। বাজিনম্। পরিহপত্ন্তি | পক্ষম্। যে। ঈম্। আছঃ। স্ুরতিঃ। নিঃ। হবু। ইঙ্ডি। 

| | ॥ 

যে। চ। অর্বতঃ। মাংসহতিক্ষাম্। উপহকআাসতে । উতে। ইতি । তেযাম্। 

৪৮ 
এ শা ভর 

সি আজ ০০৮ এজ 

| 

অতিহগৃর্তিঃ । নঃ। ইন্বতু ॥ ১২। 

যে পন্কং বাজিনমন্বং অশ্বাবয়বং পরিপণ্ঠন্তি পরিতঃ পাবনবুদ্ধেক্ষন্তে য ঈং ঘে নং 

স্থুরতিঃ শোভনগন্ধঃ অতে| নির্ঘর কিঞিং প্যন্মত্যং দেহীত্যাছঃ যথা নিঃশেষেণ দেবেতো। 

হরেত্যানঃ। যতঃ সুরভিঃ অতো! দেবঘোগ্যমিতি | কিঞ্চ যে চার্ববতো মাংসতিক্ষামুগাদহে 

যে নরাঃ অন্যাব তোহশ্বস্ত হুতশিষ্টমাংসযাচনাং উপাপতে কাস্তে । উতো। অপিচ তেযামু্' 

বিধানামভিগৃত্তিঃ অভিতঃ উদ্ঘমনং নোহম্মানিম্বতু ব্যাপ্সোতু। যথাম্মাভিরশ্ব উপালক্ঃ এবং 

গ্গ্হয়ন্তি তথা যজ্ঞো নির্ববাহয়ন্তিত্যর্থঃ। যঙ্গা মন্ত্রোদেবপরো ব্যাখ্যেরঃ | যে দেবাঃ বাণ 

পক্ং পরিপন্ঠপ্তি কদাহোস্যতীতি বিলম্বং তৃষা যে চ নুরতিঃ ঈমেনং নির্থর নিংশেষেশাগ 

দেহীত্যানুঃ যে চাবত£ অশ্বন্ত মাংসভিক্ষামুপাসতে তেষামভিগ্তর্নঃ ইন্বতু তোং উ্ 

লফলে! ভব্তিত্যর্থঃ ॥ (৯ম-১৬২---১২৭) ॥ | 



এ - 

২ অক, ও অধ্যার,৯ বর্দ।] দ্িবষ্টিতমাধিক-শততমং সুক্তং | 
অথ ত্রয়োদশী-+ 

২৭৩ 

রা 

পি | | | 
যন্ীক্ষণং মাংস্পচন্যা। উখায়! য1 পাত্রাণি যু আমেচনানি। 

| | |. 1 
উদ্মপ্যাপিধান! চরণামন্কাঃ সুনাঃ পরিভূষস্ত্যশ্বম্ ॥ ১৩। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
যং। নিইঈক্ষণম্। মাংস্পচন্যাঃ। উখায়াঃ। যা। পাব্রাণি। যু্$ঃ। আহসেচনানি। 

| | ] | 
উদ্মণ্যা। অপিহধানা । -চরূণাম। অস্কাঃ। হৃনাঃ। পরি। ভূযস্তি। অশ্বম্॥ ১৩। 

যাংস্পচন্তাঃ মাংলপচন্যাঃ ॥ পচতেরধিকরণে লুযঙ। মাংসস্ত পচি যুগ্ঘঞ্জোরিত্যত্ত" 

লোগঃ ॥ উখায়াঃ স্থাল্যা যৎ নীক্ষণং পাকপরীক্ষাসাধনং কাষ্ঠং তথা য| যানি পান্রাণ্ি 

পৃ্ষো রদন্ত কথিতস্য আসেচনানি আসেচনসাধনানি তথ উন্মণ্য। উদ্মনিবারণার্াণি পাত্রাণি 
তথা চরূণাং পাক্সাণাং মাংসপূর্ণ7নাং অপিধানা পিধানানি তৎসাধনানি তথ! অঙ্কাঃ হৃদয়াস্ঘ- 

বয়বাংকনসাধনাঃ, বেতসশাখাঃ সথনাঃ অবদ্বানসাধনাঃ স্বধিত্যাদয়ঃ এতমশ্বং অশ্বাবয়বং 

পরিত্যস্তি পরিতো| ভূষয়ন্তি স্বশ্বব্যাপারেণ লাধয়স্ততীতার্থঃ॥ ভূষ অলঙ্কারে তৌবাদিকঃ 8১৩| 
চি গু 

ঙ 

অথ চতুর্দশী__ 

| | |. | 
নিক্রমণং নিষদ্নং বিবর্তনং যচ্চ গডবীশমর্র্বতঃ | 

| | | 
যচ্চ পপো যচ্চ ঘালিং জঘাস পর্বাতাতে আপ দেবেমবস্ত ॥ ১৪॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| ৃ [ | | 

নিংক্রমণন্। নিহলদনমূ। বিহবর্নমূ। যৎ। উ। পড়ীশম্। অর্বতঃ। 

ৃ | ] 
যৎ। চ।" পপৌ। যৎ। চ। ঘাপিমূ। জঘাল। সর্বা। তা। 

| | 
তে। অপি। দেবেযু। অস্ত ১৪॥ 

খখেছ ২য় ইক--১৯৬৩ত-_৩৫ : 



২৪ | ধথেধ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২২ অগ্থুবাক, ১৬২ কপ 

যৎ নিক্রমণং নিতরাং ক্রমতে যন্ত্র তত্িক্রমণং স্থানং নিতরাং লীদত্যত্রেতি নিষদনং 

' ধৃবধর্তনং বিবিধবর্তনং ইতস্ততো৷ লু্ঠনং যত্র তৎ॥ দর্ব্রাধিকরণে ল্যুট ॥ যচ্চার্বাতোহ্খস্থ 

পডীশং পাদবন্ধনং যা বন্ধনং পটু তত্থানপ্রদেশঃ। আত্র সর্বত্র দেবাধস্তাঙব রৌমাদীনা- 

মপি নিরর্ধকত্বাতাবায় তৎস্থানমপি হ্বীক্রিয়তে । যদ্ধা ক্রিয়াপরাবগন্তব্যা আলভলমন্ধে 

নিগ্রছেণ যানি ক্রমণাদগ্নশ্চেষ্টাঃ লত্তি তা ইত্যর্থঃ | যচ্চ পপৌ যন্ুদকমপিবৎ তচ্চ ঘাদিং 

অদনীয়ং তৃণার্দিকং ঘাস অভক্ষয়ৎ। হে অশ্ব! তে তব তাতানি সর্ববাণি নিক্রমণাদীনি 

দেবে লত্ত ব্যাপ্রোতু দেবেযু ব্যাপ্রোতু তান্ঠপি নিরর্থকানি মা ভূবস্লিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

অথ পঞ্চশী-_ 

|. 5 | | ী 
আম সুস্থ নখ মসজ্বমে ২ জজজ্ততুভবক্ত জর 

| | | | 
উষ্টং বীততমভিগৃর্তং বধ্ুটুক্ূুতং তং দেবাপঃ প্রতিগৃভ পন্ত্যস্বম্ ॥ ১৫। 

_* জথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
মা। ত্া। অন্বিঃ। ধ্বনয়ীৎ। ধূমহগন্ধিঃ | মা। উথা। ভ্রাজস্তরী। অভি। বিক্ত। জখ্যি। 

1 ৰা | , | | 

ইষ্টম্। বীতম্। অভিহগৃর্তম্। বযট্হকৃতস্। তম্। দেবাসঃ। প্রতি । গৃভএস্তি। অশ্বম।১৫| 

হে অশ্ব! ত্বা গং ধূমগন্ধিঃ ধুমেন ব্যাপ্তোইগ্িঃ মাধবনয়ীৎ মাধ্বনয়তু ধূমং 

শব্দং মা কুর্বিত্যর্থঃ | অশ্বস্ত শবেন প্রায়শ্চিত্তবিধানাৎ | যদ্থা হে পচ্যমানাশ্থীবয়বঃ দ্ব 

ত্বাং ধূমগন্ধিরপিপ্মাধ্নযীৎ ধবদো লতি ভাগুভঙ্গঃ স্তাং ॥ নো নয়তীত্যা্দিনা চঙ্গ্রতিযেধঃ। 

হ্যন্তক্ষণেতিবৃদ্ধতাবঃ ॥ কিংচ ভ্রাজস্তী অত্যন্তাগ্রিসংযোগেন দীপ্ত! উথাস্থালী মা অভিবির্ভ 

অভিতো! মা চীচলৎ তাপাতিশয়েন মা নীনশদিত্যর্থঃ ॥ ওবিজিভয়চলনয়োঃ। ছান্দধো 

বিকরণন্ত লুক্। লুডি বাহালোহ্লীতি ললোপঃ॥ স্থালী বিশেষ্াতে। জ্রিঃ জিদ্ততী তাপেন। 

্রা গন্ধোপাদানে আদ্ৃগমহন ইতি কিন্প্রত্যর়ঃ ॥ তং তাদৃশমন্থং ইষ্টং হোতুমিধি 

বীতং হোমায়ানীতং অভিগৃর্তধ আভিমুখ্যেন প্রদানায়োগ্যতং যদ্ধা ইষ্টং গ্রযাতৈরাপ্ীত 

বীতং পর্যগ্রিকুতং অভিগৃর্ভং যে যক্ামহে ইত্যাগুরিত্যোজম্ বধট্কুতং বট্কারেণ দেখ 

লংদ্কতং এবংভূত্তং তং দেবাদো দেবাঃ প্রতিগৃভ এস্ভি প্রতিগৃযৃত্তি ॥ ( ১ম--১৬২স-১৭1। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ে নবমে! বর্গঃ ॥ ৯। 



২8 ফ ৮ 

] 

। অক, ৩ অধ্যায় ১৭ বর্গ । ] দ্বিষষ্টিতমাধিক-শততমং সুক্তং। - ২. 

সি ॥ 

, অথ যোড়শী-_ 

| | | 
যদশ্বায় বাস উপস্তৃণন্ত্যধীবাসং যা হিরণ্যান্যস্মৈ। 

|... | | 
বানমর্বন্তং পড়ীশং প্রিয় দেবেছ। যানয়ন্তি॥ ১৬॥ 

--* অথ পররপাঠঃ *-- 

| | ! 
যৎ। অশ্বায়। বাসঃ। উপহস্তৃণত্তি। খধীবাসম। যা। হিরণ্যানি! অশ্মৈ। 

হা” হার প্রা) ৮ হা এ আর 

| বাঁ | | 
সম্হবানমূ। অর্বস্তমূ। পভীশম। প্রিয়া। দেবেধু। আ। যময়ন্তি ॥ ১৬ | 

আশায় সংজ্ঞপামানাফ অধীলাসং উপর্যাচ্ছাদ্দনযেগ্যং যত বাল উপস্তণস্তি সর্ববতত; 

অজরখন্ত | সঞ. আচ্ছংঘানে ) 'ক্রেযদ্কহ ॥ তথাঁন্সৈ আশ্বীয় ঘা। যানি হিরণ্যানি পৌবর্ণ- 

রাজতকাংস্যানি পাত্রাণি কন্পয়ন্তি। তথা অর্ববতং | ষষ্টযর্থে দ্বিতীয়া | অর্ববতোহশ্বস্য সংবানং 

শিবোবদ্ধনং পড়্বীশং পাদেষু প্রবিষ্টং পাদবন্ধনং এতানি প্রিয়া দেবানাং প্রিয়তরাপি 

চাতধালে বন্ধা স্থাপিতানি দেবেঘায়াময়ান্ত প্রাপয়ন্তি ॥ (১ম--১৬২স্থ--১৬৭ ) ॥ 
খ গা 

রী 

অথ সপ্তশী-_ 
| || নি | ূ 

যস্তে লাদে মহস। শুরৃতস্ত পাঞ্য| বা কশয়। ঝা -তুভোদ। 

| ূ 
ক্ষচেব ত। হ্বিষে! অধ্বরেষু সর্ব্বাতাতে ব্রহ্ধণ। সুদয়ামি ॥ ১৭॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | | 
যৎ। ভে। সাদে। মহসা। ' শূকৃতস্ত। পা ]। বা! কশয়া। বা। তুতোদ। 

চাহি | | | | 
সুচাইইব। তা। হবিষঃ। অধ্বরেষু। লর্বা। তা। তে। বরন্ষণা। সুদয়ামি ॥ ১৭৪ 

শা রে জরি ৫৫০৪৮ 

খরা পরাজিত ০০০৪ 

মহলা বলেন শুকৃতস্ত শবান্ুকরণমেতৎ্ শুৎকারং কুর্বতঃ তে তবলাদে সদনে গমনে 

নিষিত্তভূতে লতি ॥ লবর্ভাবে ঘঞ.। কর্ষাত্বত ইত্যস্তোদাভত্বং ॥ অর্থতো গমনং কুর্ববণ্ 

শৃৎকারং কুর্বতন্তে ত্বাং পাঞ্জ7 বা কশয়া বা! তুতোদ ব্যথয়তি। যদ্যস্মাতন্মাত্তে তব তা 

তানি লর্বা। লর্বাণি অধ্বরেধু যাগেযু বরহ্মণামদ্ত্রেণ হুদয়ামি ক্ষরামি আহৃতিত্বেন কল্পয়ামীত্যর্থঃ ॥' 

তত্র ৃষ্ানতঃ_অধ্বরেছু যাগেযু হবিষঃ হবিরাপ্যাদিকং শ্রেচেব ক্রচা'ষথা সুদবস্ভি তত্ৎ | ১৭ 
| ও 



২৭৬ ধাখেদ-সংহিত| । [ ১ মণ্ডল, ২২ অন্ুবাক, ১৬২ কুস ॥ 

অথাষ্টাদশী-_ 

] | | 41 | 
চতৃত্ত্িংশদ্বাজিনে। দ্রেববন্ধোবংক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ লমেতি। 

| | | | 
অচ্ছিদ্রা গাত্র। বয়ুন। কুণোত পরুম্পরু রনুধুধ্যা বিশস্ত ॥ ১৮॥ 

-_-* অথ পদপাঠঃ *- 

|. | | | ূ | 
চতুঃহব্রিংশৎ | বাজিনঃ। দেবহবন্ধোঃ। বংক্রীঃ। অন্ত । স্বহধিতিঃ। লম। এতি। 

| . | | ] | 
' অচ্ছিদ্রা। গাত্রা। বয়ুনা। কৃণোত। পুরুঃহপুরুঃ। অন্ুহধুষ্ঘ । বি। শম্ত 1 ১৮। 

বীজিনোহশ্বস্ত দেববন্ধোঃ দেবানাং প্রিয়স্ত চতুত্িংশত্ক্রী এতৎসংখ্যানুতয়পার্শী 

স্থীনি ম্বধিতিঃ ছেদনসাধনোহসিঃ। সমেতি সম্যগগচ্ছতি ছেদনায় ইতরেষাং অজাদীনাং 

ষড়বিংশতিরেব ফড়বিংশতিরস্ত বংক্রয় ইতি টপ্রযাৎ। হে বিশসনকর্তঃ ! অস্থাশ্বস্ত গাজ্রাণি 

শরীরাবয়বান্ অচ্ছিদ্রণি .যথা ভবস্তি তথা বঘুনা বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি ॥ বযুনমিতি 

প্রজ্ঞানাম । বয়ুনং অভিখ্যেতি তন্রামস্থত্তত্বাৎ ॥ কৃণোত কুরুত ॥ তণ্তনপ্তনথনাশ্চেতি- 

তবাদেশঃ ॥ হৃদয়জিহ্বাবক্ষঃপ্রভৃতীনি প্রজ্ঞায় মধ্যে ছিন্নানি মা কুরুতেত্যর্থঃ। তদর্থং 

' গকরঃপরুঃ প্রতি পর্ব প্রতি হৃদয়াগ্ঠবয়বং অন্ুধুধ ইদ্মবগ্যমিতি সংশব্বৈব বিশত্ত বিশসনং 

কুরুত॥ পন্ুৃহিংলায়াং । ছান্দসঃ শপোলুক্ ॥ গাত্রং গাত্রমস্তানূনং কৃণুতাদিতি ট্রধাৎ ॥ ১৮ 
৫ শু 

ঙ 

অধৈকোনখিশী-- 
|. | | 

একত্মষটরখস্য। বিশস্তা ছ। যন্তার৷ ভবতস্তথ খতুঃ। 

| | ছি; 
যা তে গাত্রাণামৃতুথা কণেমি তাত। পিগানাং প্রজুহোম্যগ্পো ॥ ১৯ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

। । | ূ | 
একং। ত্বটুঃ। অঙ্বস্থ। বিইশত্তা। দ্বা। যস্তারা। ভবতঃ। তথা। ধাতু । 

ূ |. | |... 
যা। তে। গার্রাণাম। খতুহথা। কুণোমি। তাহতা। পিগানাম্ ৮ 

চি ! গু ভাজ গার « 
$ 

প্র। জুহোমি। অয়ৌ। ১৯॥ 
চে আছি ঞ্ঙহ 

% 



নক, ৩ অধ, ১৭ বরণ | দবিষ্টিতমাধিক-শততং সৃজং। ২৭ 

টুর নীতা বিশস্তা বিশসনস্ত কর্তা এক এব লকঃ ধতুঃ এতচুপলক্ষিতঃ কালাত্মা 

স্তিব লর্ধেষামপি পর্যবরিতৃত্বাৎ যত্বা খতুঃ নিঃশস্কং বিশসনায় গন্তা শমিতা- তথ 

ছ্বৌ যস্তারা নিয়্মিতারৌ অহোরাত্রেদেবৌ গ্ভাবাপুথিবোৌ বা খত্িক্ষু তবতঃ তথ। 

তুরিত্যন্জ ধতাক ইতি প্রকৃতিতাবো হ্বত্বং চ। হে অশ্ব! তে তব গাত্রাণাং মধ্যে যা 

[নি হৃদয়াগ্ভবয়ব্জাতানি খাতুথা কালে রুণোমি চ্ছিনদ্ি সংপাদয়ামি পিগানাং মধ্যে 

| তা তানি তানি প্রজ্ঞনান্ুরোধেনাগো পু প্রকর্ষেণ ভ্ুতং করোমি ॥ ১৯। 

! শ ্  শী_ 
| ৃ 

মা ত্বা তপৎ প্রিয় পিয়ন মা বাতিসতর ১ ১ আাতিতিপত্ে। 

ম রি গৃধ 'রবিশস্তাতিহায কারি তাতে মিখুক: ॥ ২০ ॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *__ 
| ] রে 

মা। ত্বা। তপৎ। প্রিয়ঃ। আঘ্মা। অপিহযন্তমূ। মা। স্বহধিতিঃ | 

ূ ূ 

তন্ন । আ। তিস্থিপৎ। তে? 
শষ আচ: মস 

| | 
মা। তে। গৃধুঃ| অবিইপস্তা। অতিইহার। ছিত্রা। গান্্াণি। 

| | ] 
, অলিনা। মিথু। করিতি কঃ ॥ ২০ ॥ 

হে অশ্ব! ত্বা ত্বাং অপি যস্তং দেবান্ প্রতি গচ্ছন্তং প্রিয় আত্মা ভোগায়তনত্বাৎথ 

তব প্রিয়তরে! দেহো মা তপৎ তণ্তং মা কাধাঁৎ বিয়োগজনিতা ব্যথা মাভূদিতার্থ:। 
্বধিতিঃ শঙ্্রং তে তন তন্বঃ তনূঃ অঙ্গানি ম! তিষিপৎ তয়ি চিবমাস্থিতানি মাকার্ষাঁৎ। 
স্থাগয়তেলু ঙি তিষ্ঠতেরিদিতীত্বং ॥ তথা তে তব গাক্রাণি গৃরু,ঃ কেবল মাংসগ্রহণেগ্গুঃ 

অবিশস্তা বিশসনে অকুশল+ শমিতা অতিহায় নুযনাতিরেকভাবেন তঙদক্গমতিক্রম্য মধ্যে 
মিখু মিথ্যা ব্যর্থ, অপিন! ছিদ্র! ছি্রাণি তির্যক্ ছিন্নানি মা কঃ মা কার্ষীত॥ করোতেনুংি 

মন্ত্রে ঘসেতি চে, লুক্ গুণঃ। হল্ঙ্যাবভ্য ইতি ত লোপঃ ॥ ( ১ম-১৬২হ ২০) ॥ 

অখৈকবিংশী__ 
| | | | 

নবাঁউ এতস্ি গে নরিযযি দেব। ইদেষি পথিতিঃ সুগেতিঃ | 

ৃ | | | ূ 
হী তে যুগ্তা পৃধতী অভুতা মুগ।ন্থাঘাজী ধুরি রাদভন্য ॥২৯॥ 

চি 



২৭৮ খধদ-সংহিত1। [১ ওমল, ২২ অন্থ্বাক, ১৬২ সক) 

--* অথ পদপাঠঃ ০*--- 
র 1 
ন। /বৈ। উম্ ইতি। এতৎ। অআিয়সে। ন। রিষ্তসি। দেবান্। ইৎ। 

আআ ৫৮০৮ জজ এ ৩০ জজ 

| [ 
এধি। পৃরধিহতিঃ | সুহগেতিঃ। 

| | | 1 | 
হরী ইতি। তে। যুপ্তা। পৃষতী ইতি। অভূতাম্। উপ। অস্থাৎ। 

বাজি। ধুরি। রাসভন্ত ॥ ২১ ॥ 

১. ন বাউ নৈব খলু এতন্সিয়সে 1 বা শব এবকারার্থঃ। উ ইতাবধারণে ॥ টৈষেদানীং 

, ইতরাশ্বব্মতো ভবসি দেব্বগ্রাপ্ডেব্বক্ষামাণত্বাৎ অতএব ন রি্যালি ন হিংস্যসে ব্য্ধ 

ছিংসায়া অভাবাৎ নম্্ প্রত্যক্ষতোমৃতিরববনাশশ্চ দৃশ্ততে | কথমেবমুচ্যত ইতি 

উচ্াতে। সুগেতিঃ শোতনগমনসাধনৈঃ পথিভিঃ মার্গেঃ দেবযানলক্ষণৈঃ দেবা নিদেঘি 

দেবানেব প্রাপ্পোষি। অতো যুক্তোযোক্তিঃ | কৈঃ সাধনৈরিতি তত্রাহ । তে ত্বাং বোঢুং 

হরী এতক্ামানাবিন্দরন্তাশ্বো তে তব যুঞ্তা রথে যুক্তা বভৃতাং ভতবিযতঃ আশংলার পত্াং 

তৃতার্থনির্দেশঃ। হরী ইন্্রন্তেতি নিরুক্তং। তথা পৃষতী পৃধত্যে। মারুতাং বাহনতৃতে 

যুগ্ত। অভূতাং যুক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥ পৃধত্যো। মরুতামিতি চ নিরুক্তং | ধুজেখ ত্বিগিত্যাদিনা কিন্। 

ষুজে রসমাসে ইতি নুম্। সপাং অবলুগিত্যাকারঃ ॥ তথা রাসতস্য অশ্বিবাহনস্ত এতন্নামকস্তা- 

বন্য ধুরি স্থানে বর্তমানঃ কশ্চিদ্বা্দী উপাস্থাৎ উপস্থাপ্যতি বহতীত্যর্থঃ | যদ্ধা রাসভন্ত 

. ভানোধুরি বর্মনি যুক্তো বাজী অশ্বঃ উপস্থান্ততি দেবত্বং গচ্ছতস্তবগমনায় ইন্দ্াদয়ঃ স্ব 

, থাহনানি প্রেষয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা তত্তন্দেবতভাবমাপন্নং বাং তানি তানি বাহনানি বহস্তি ॥ ২১| 
৩ 

গা 

উপাকরণকালে অবদ্রাপাবর্ভনে যদ্বাস্বো ন' কুর্যাৎ তদৈষা নৈমিত্তিকী যঞ্জম।ন- 

বাচনার্থা তবতি । তথা চ স্ভ্রিতম্-__সুগব্যং নো বাজাস্বশ্বযমিতি ঘজমানং বাচয়েদিতি। 

সৈষ! সৃক্তে ঘ্।বিংশী _. 

| 0) রর | : | 

্্গব্যং নে! বাজীন্বশ্্যং পুংসঃ পুক্রী। উত শিশ্বাপুষং রয়িমূ। 

ৃ | | 

অনাগান্তৃং নে। অন্দিতিঃ কৃণোতু ক্ষত্রং নো! আশ্বে। বনতাং হবিষ্মান্॥ ২২ | 

-* অথ পদপাঠঃ *_- 
1 | | 

জহগব্যমূ। নং। বাজি। নুইঅস্বামূ। পুংলঃ। পুভ্রান। উত! বিশ্বহপুষম্। রি 

॥ | ূ 
আনাগাংহতবম ।'নঃ । অদিতিঃ | কৃপোতু। কঅমূ। সঃ অঃ 1. বলত! হবিষ্মান্ | ২২। 

এ 



 জষ্টক) ও অধ্যানধ, ১৭ বগ। | ত্রযান্ঠতমাধক-শততমং সুক্তং। ২৭৪ 

বার্জী অশ্ব আলত্যমনোহম্মীকং সুগব্যং শোভনেন গোসমূহেন যুক্তং বিশ্ব! পুষং 
[গিং বিশ্বস্ত পোষকং ধনং কণোতু করোতু ॥ খলগোরথাদিতি লমৃহার্থে যৎ। ছান্দস- 

[রপদাদথাদাত্তত্ং | যঘা! লামৃহিকন্তাণঃ প্রসঙ্গে সর্বাত্র গোরজাদি প্রত্যয়প্রলঙ্গে ইতি 
[ৎ তদত্তস্তাছ্যদাত্ং | ছা, ছন্দসীত্যুত্তরপদাছ্যাদাত্তত্বং| তথা স্বশ্থযাং শোভনাম্বসমৃহযুক্তং | 

থা পুংলঃ পুজ্রান্ পুভ্রশব্ঃ স্ত্রীপুমপত্যসাধারণঃ অতঃ পু়পত্যানীতার্থঃ। যদ্বা পুংনো 

ূ্রাদীন্ পুত্রান্ পুরুরক্ষকানাত্মজান্ স্ত্্যপত্যানি পুমপত্যানি চেত্যর্থঃ। উত অপিচ বিশ্বা 

পু রয়িং বিশ্বপোষণলমর্থং ধনং কিঞ্চ নোহম্মানদ্দিতিঃ অদীনোইশ্বঃ অনাগাত্বং কৃণোতু 

র্বতো নিষ্পাপত্বং করোতু। উক্তানাং ফলানাং নুযুনাতিরেকজনিত পাপক্ষয়াতাবে 

অগন্তবাদপাপত্বং প্রার্থাতে। কিঞ্চ হুবিগ্ান্ হবিভূ তাবয়বোপেতোহশ্বো নোহম্মাকং ক্ষত্্রং 

বলং ক্ষাত্রং তেজো বনতাং সংভজতাং কুরুতাম্ ॥ ( ১ম--১৬২স্থ ২২) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ে দশমো বর্গঃ ॥ ১০ ॥ 
ক ঞ 

ঞ 

ব্রিষঞিতমাধিক-শততমং সভ্তং | 
-*$5$:৮7 

যদক্রন্দ ইতি ব্য়োদশর্চং জপ্তমং শ্থক্তং দৈর্ঘতমনং ক্রেষ্ভং। অশ্বস্য তয়মানত্বাৎ 
তদবতাং। যরক্রন্দঃ সপ্তোনেত্যনুক্রমণিকা । আশ্বমেধিকে মধামেহনি উপাকরণায়াবস্থিত- 
বমাস্তাভিরেকাদশতিঃ স্তৌতি। ' তথা চ ত্রীণি স্ৃত্যানীতি থণ্ডে স্ত্রিতম্--তমবস্থিত- 

মুপাকরণায় যদক্রন্দ ইত্যেকাদশতিঃ স্তৌত্য প্রণুবন্সিতি ॥ (১ম-১৬৩হ) ॥ 
ঙ ক 

ডু 

ঞ 

তত্র গ্রথমা-_ 

| | | : | 
যাত্রন্দ; প্রথমং জায়মান উদয়নৎ সমুদ্রাহুত বা পুরীষাৎ। 

| | | | 0.. | | 
শ্রেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহু উপস্তত্যং মহিজাতং তে অর্ববন্ | ১ 

--০ অথ পদ্পাঠঃ *_- 

| ১ | ] 
বখ। অক্রনঃ। প্রথম । জায়মানঃ | উৎহ্যন্। লমুদ্রাৎ। উত। বা। পুষীযাৎ। 

+ 

].. . ৃ | | 
খনসত। পক্ষা। হরিণন্ত। বাহু ইতি। উপবস্তত্যম্। মহি। জাতম্। তে। অর্ধবন্॥ ১। 

৮ 
এটি 7 * । ০১ 

পতি ৯ 
+্ ২৯ 4 5৮15 এ চি চে মগ 
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| হে অর্ধন অরণকুশলাশ্ব! তে তব মহি মহৎ জাতং জন্মজননং উপদ্বত্যং উপেত। 

লর্ব্বৈঃ স্তোতব্যং | স্তোতেরেতিতস্তশাস্থিতি ক্যপ.। ততত্বক্ কথং স্তত্যত্বমিত্যুচ্যতে 1 যদ্যন্া 
 পমুদ্রাৎ। অস্তরিক্ষনামৈতৎ্। উদকলমুন্দনাপাদানাদূষক্ষগন্ধব্বাদিপংমোদঠা ধিকরণা ঘবাস্তরিক্ষাং 

প্রথমং পূর্ববং জায়মানঃ | উৎপন্নঃ যদ্বা লমুদ্র আদিত্যঃ দযুন্দনাদৃবৃষ্ট)। তন্মাদৃবা জায়মান! 

সরাদশ্বং বলবো নিরতট্টেতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। উতত বা অথবা পুরীষাৎ সর্ববকামানাং পূরকাং 

উদকাৎ প্রথমমুগ্ধন্ উদ্দুগচ্ছন্ সতাদৃশত্বং যদ্যন্মাৎ অক্রন্দঃ মহাশব্বমকরোঃ যজমান" 

মন্ুগ্রহীতুং কিঞ্চ তে পক্ষা পতনসাধনৌ পক্ষৌ শ্তেনস্ত পক্ষাবিব তো যথা শীস্রপতন- 

সাধনৌ ভাঘৃশালিত্যর্থঃ তব বাহু হরিণন্ত বাহু ইব তৌ যথা বেগবস্তো। তাদৃশা বিত্যর্ঘ)। 

যশ্মা্দেবং তন্মাতে জন্ম স্বত্যমিতার্থঃ ॥ ( ১ম-_-৬৩স্থ-১৭) | 

৭. ৬ 

অথ দ্বিভীয়।_- 

| | ূ | 
যমেন দত্তং ত্রিত এনমাযুনগিক্দ্র এণং প্রথমে। অধ্যতিষ্ঠং। 

| | দু কা 
গন্ধ অস্য রশনামগৃভ্খাৎ সৃরাদশ্বং বসবো নিরত্উ | ২। 

--* অথ পদ্পাঠঃ *- 

| | 
যমেন। দতম্। ক্রিতঃ | এনম্। অযুনকৃ। ইন্দ্রঃ। এনম্। প্ীথমঃ। অধি। অতিষ্ঠৎ। 

| | * 
গন্ধবঃ। অস্য। রশনাম্। অগৃভ-পাথ। স্ুরাৎ। অশ্বম্। বসবঃ। নিঃ। অতষ্ট॥২| 

ওসব পঞ্চ এ আাজাটি পর গড জা রা 

যষেন নিয়ামকেনাগ্রিনা দত্তমেনমন্বং ভ্রিতঃ থয ্রিু স্থানেষু বর্তমান তীর, 

বাবামু অযুনক্ রথে যোজিতবান্। কিঞৈনমস্খং? ইন্দ্রঃ প্রথমঃ প্রতমঃ.প্রকুষ্টতমঃ | প্রথম 

ইতি মুগ্যনাম। অধ্যতিষ্ঠৎ অধিষ্ঠিতবান্। অস্ত গন্ধবরঃ মোমঃ পোমেন সময়াবিপৃক্ত ইতি বঙ্গা' : 

মাণত্বাৎ লচাস্তাশ্বস্ত রশনাং নিয়মনরজ্জুমগৃন্চ,গাৎ অগ্রহীৎ। ঈদৃশোহশ্ব কুতঃ লমুৎপন্ন ইতি চেং 

উচযতে। হে বপবঃ রশ্ময়ো | যুয়ং শ্থরাদাদিত্যাদশ্বং এবং মহান্ুভাবং নিরতষ্ঠ নিঃশেষে 

, সাধু সম্পার্দিতবস্তঃ। যদ্বা বসুশব্দেনোক্ঞা এব যমাদয়ঃ পরামৃশ্থস্তে। হে বলবঃ ! বশ্বব্যাপারে 

নর্বপ্তাচ্ছাদরিতারো যুয়ং সুরাদাদিত্যাদস্থমেনং নিরতষ্ট অতক্ষত নিরিত্যেষ লমিত্যে তন গানে 

তক্ষতিঃ করোতি কর্ণা স চ ক্রিয়াসামান্যবচনঃ অক্রোচিত্যান্ধারণে বর্ততে মারি? 

ইত্য্থ:॥ তক্ষেলডি ছানলঃ শপোলুক্। স্কোঃ দংযোগাগ্ভোরিতি কলোপঃ ॥ ২| 

র্ 
॥ 
1 



২ আটক) ৩,অধ্যায়, ১১ বর্গ। ] ভ্রিষগ্তিতমাধিক-শততমং সক্তং | ২৮৯ 

অথ তৃতীয়া 

ৰা | | | | | 
অপি যমেো অন্যাপ্দিতেয। অর্ব্নমি ত্রিতে। গুছোন ব্রত্েন 

1.1 | | | 
অপি দোমেন সময়া বিপৃক্ত আহৃত্তে ত্রীণি দিবিবন্ধনানি ॥ ৩॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

] | | | । ] 

অসি। যমঃ। অসি। আদিতাঃ। অর্বন্। অসপি। ত্রিতঃ। গুহেন। ত্রতেন। 

| | . | | | | 
অপসি। সোমেন। সময় । লিইপৃক্তঃ। আছুঃ। তে। ত্রীণি। দিবি। বন্ধনানি॥ ও ॥ 

হে অর্বন্! ত্বং যমোহসি নিয়মিতাগ্িরসি। তেনদত্বাতচ্ছবব্যপদেশঃ| তথা আঁদি- 

যাহদি সুরান্নিরতষ্টেত্যুক্ততবাৎ তথা গুহোন ব্রতেন গোপনীয়েন ছুর্দিনরূপেণ বা বর্মণ! 

ত্র ব্যাপ্তিরপেণেত্যর্থঃ | তেন ত্রিতঃ ত্রিষু স্থানেধু তায়মানে।| বাযুরসি ব্রিত এনমায়ু- 

গিতক্তত্বাৎ তদ্রপত্বং। অথবা গুহোন ব্রতেন গেপনীয়েন কর্ণ মোগাদিলাধনরূপেণ 

ব্রতঃ এতন্নামক খধিবসি। কিঞ্চ হে অশ্ব! ত্বং সোমেন লগয়া সহ নিপৃক্তঃ বীতোষ 

মিতযতম্িন্র্থে লংপৃক্ষাহসি। তেন গৃহীতত্বাৎ হে অশ্বৈবংরূপ তে তব দিবি 

ঢালোকে আদিত্যে বা বর্তমানস্য ত্রীণি বন্ধনানি উৎপত্তিকারণান্ঠাহুঃ পুরাবিদঃ বসৰ্ 

মার্দিত্যো ছ্যস্থানং চেতি ত্রীণি ॥ (১ম-১৬৩স ৩) | 
চি ক 

ডু 

অথ চতুর্থী 

রনি আনুরদিববনধনানি ্রীণ্যপত্থ ্রণ্যন্তঃ দর 

উতে মে বরুণস্ছনস্য্বন্যত্রা আহঃ গরম জনিত ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

] [ | | | | 
ত্রীণি। তে। আছঃ। দিবি বন্ধনানি। ত্রীণি। অপইনু। ত্রীণি। অন্তরিতি। সমুদ্রে। 

এরা | | 
উতইব। মে। বরুপঃ। ছন্তলি। অর্ধরন | যঝস। তে। আছু। পরমমূ। জনিত্রম্ ॥ ৪॥ 

খথেদ” ব্য. আটুক-"১৬৩৯--৩৬ 



রঃ 
্ তু ্ ০ না ্ ৮ ২৭ শন . 
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 পূর্বং দদিবি ভ্রীণি বদ্ধনানীত্ক্তং ইদানীং স্থানঅয়েষপি ত্রীণি বন্ধনানীত্যাহ। ' হে 

্ার্বন | তে এব দিবি বন্ধনানি ত্রীণি আহুঃ। তানি পুর্ববযুক্তানি খপঞ্জু অবুপছীবিত্- 

ত্বাত্তলোকোহপ্যপশবেনাতিধীয়তে । পৃথিবাং- ত্রীণি বন্ধনান্টাছঃ অন্্ং স্থানং বীজমিতি 

্রীণি তথা লমুদ্রে অস্তঃ লমুদ্রমধ্যে সমূদ্রবনাদপামপাদানাৎ লমদ্মস্তরিক্ষং তনদিন্ 

্রীণি ব্যুৎপত্িনিমিস্তানি মেঘে! বিছাৎ স্তনিতমিতি উতেব ইবশবশ্চার্থে। অপিচ হে 

অর্বন্! অশ্ব বরুগঃ পাপন্ত বারকঃ ফলন্যাবর্জয়িতা বা ত্বং মে মহাং ছন্তনি কথয়সি। কিং 

কথয়সীতি চেছুচ্যতে। তে তব পরমং জনিব্রং নিরতিশয়ং জন্ম । জনেরৌগাদিক ইত্র- 

1্লাত্যয়ঃ ॥ যর যেযু ব্রিষ,ক্তেযু স্থানেঘ।ছঃ কথয়স্তি। যদ্ব যত্র যন্তিন্লাদিত্যে পরমং জনিত্রমাছঃ 

. 'স্থরাদশ্বং বলবো নিরতট্টেত্যুক্তত্বাৎ তাদৃশং গ্রশস্তং জন্ম যজ্ঞলাধনভাবেন কথয়সীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

চা রঃ চি 
. / 

অথ পঞ্চমী-- 

| | | | 
ইম। তে বাজিন্নবমার্জনানীমা শফানাং সনিভু নিধান| | 

| | | | |. | 
অত্রী তে ভদ্র রশনা অপশ্যমৃতস্য যা অভিরক্ষত্তি গোপা; ॥ ৫॥ 

চা 

-* অথ পদ্রপাঠঃ *-- 

ও | | | 

ইমা। তে। বাঞ্জিন। অবহমাজ্জনানি। ইমা। শফানান্। সনিতুঃ। নিইধান|। 

| | | 
অব্র। তে। ভদ্রাঃ। রশনাঃ। অপশ্ঠম্। খতন্ত | যাঃ। অন্তিত্রক্ষত্তি। গোপাঃ॥ ৫॥ 

হে বার্থ ! তে লব্বন্ধীন্তব মার্জনান্তঙ্গসংশোধকানি স্থানানীমা! ইমানি উল্তানি 

চ্যুলোকাদীনি কিঞ্চ সনির্যাত যাগ সংতক্,স্তবেমা ইমানি শফানাং নিধান! নিধানাি 

স্বানানি সঞ্চার গ্রদেশা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চাত্রেবতে তব ভদ্রাঃ ভন্দনীয়াঃ কল্যাণী: রশনাগ্রী 

বাদিষু লংযুক্সাঃ রজ্জুরত্রাপন্তং এব্ুক্রেযু, স্থানেষপন্তং। রশন! বিশেষ্টস্তে_যা গোপাঃ 

গোপয়িত্রো রশনাঃ খতশ্ত লত্যতৃতন্ত যজ্ঞপাধন বাশন্ত কর্মণি হী শ্বতমতিরক্ষত্তি 

অভিতঃ পালয়ন্তি তা অপগ্তং দৃষ্টবানশ্মি। যা ইমা তে তবাবমার্জনানি অন্গ প্রন্ষান" 

লাধনান্ুকানি ইমানি লনিতুস্তব শফানাং নিধানানি দেবযদ্দনভূময়ঃ লঞ্চার ্রদেশ বা 

অন্রান্মি্দেবযজনস্থানে যা রশনাঃ গোপাস্তব পালরিতারো রাজপুরুধাঃ খত্বিজো বা খত 

লব্ষদ্দিনঃ অভিরক্ষস্তি তা অপশ্যম ॥ (১ম-১৬৩নু -৫ধ)1 

ইতি দ্বিভীয়ম্ত ভূক্ঠীয়ে একাদশো বাঃ ॥ ১১ | 
ঠা ঞ গু 

দা 



ম 

/্ ্ নখ 
৮ 

সি 

হ অষ্টক, ৩. অধ্যায়, ১২ বর্গ] ব্রিষষ্টিতমাধিক-এততমং সূক্তং। | ২৮ 

এ. ডা $ 

॥ ঠা প্র 75৫ 
২৬ 

অথ ষষ্ঠী. 
| | | [০ ...€ আত্মনদং তে মনপারাদজানামবে। দিবা পত্য়ন্তং পতঙ্গমূ। 

|. | | | 
শিরো অপশ্যং পথিভিঃ স্ুগেভিররেণুভির্জেহমানং পতত্রি ॥ ৬। 

--৭ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | 
আত্মানম্। তে। মনসা । আরাৎ। অক্ধানাম্। অবঃ। দিবা। পতযুস্তম। পতজম্ ॥ 

ওত ৫০৮ ও 

শিরঃ। অপশ্থম। পথিহতিঃ। সুইগেতিঃ। অবেণুইতিঃ| জেহমানম্। পতক্রি ॥ ৬ | 

হে অশ্ব! তে তব আত্মানং শরীরং মনস| অস্মদীরেন প্রকৃষ্টমননসত্তা চেতসা আরাৎ 
অতিদূরে স্থিতং অজানাং জানামি অতিথ্যাগ্ঁং ভাবয়ামীত্যর্থ;। কথং? অবঃ আবাস্তাৎ 
সামর্থযাডুমেঃ ভূমিমারজ্য দিবা অন্তরিক্ষেণ মার্গেণ পতঙ্গমারিত্যং পতয়ন্তং গচ্ছস্তং 
ব্যগবস্তং | যত্বা যতো ধিবা অন্তরিক্ষেণ মার্গেণ দিবি বা পতযুস্তং গচ্ছস্তং পতঙ্গমাদ্দিতাং 
অবঃ ব্যাপ্লোধি অতো ব্যাণ্তং জানামি। কিঞ্চ শিরোগস্তং তব শির এবং পশ্ঠামি কথং 
সুগেতিঃ শোভনগমনসাধনৈঃ অবেণুতিঃ অপাপৈঃ পথিতিমা্গৈঃ আদিত্যমগুলাদপু- 
পরিভূতৈঃ লতাযলোকমার্গো রত্যর্থ:। তত্র প্রতিবন্ধাতাবাৎ মার্গাণামুক্তরূপত্বং তথাবিধৈ- 
স্তৈর্জেহমানং উপধূ্পরি ্যাপ্রুবৎ পতত্রি পতনবৎ শিরো অপশ্ঠং ভাবয়ামি এবং লোকক্রয়- 
ব্যাপ্ত, ভাবয়ামীত্যর্থঃ যদ্বা তে আত্মানমেলং ভাবয়ামি। মনসা পিয়। ছ্োতনাত্ব- 
কেনাস্তরিক্ষমার্গেণ দিবঃ শকাশাদ্বা অনঃ অবস্তা অধাঙ্মুখং পতয়ন্তং যগদেশং প্রতি 
ব্যাগুবৎ অতএব পতঙ্গং পতনশীলং অধঃ পতদাদিত্যসদ্শং বা এবং তব শিরো 
তাবহাধীত্যর্থঃ। শিরশ্বৈবমপন্তং উক্তরূপৈর্দেযজনমাটৈর্জেহমানং যজ্ঞদেশং ব্যাগ্ুবৎ |. 
গতত্রি শীরগামিশিরঃ পষ্ঠাম যগ্ঘপি আত্মশব্দেন দশিরস্কং শরীরমুক্ং তথাপি দেহাৎ, 
ৃর্বং শিরলো দৃশ্যমানত্বাৎ পৃথগাশধীয়তে ॥ ( ১ম-১৬৩সু _৬ধ) | 

গু ঙঁ $ 
ডি 

অথ সপ্তমী-- 

৬1৮ ও | 
অত্র তে বূপমুণ্তমমপন্যং জিগীষমাণমিষ আ। পদে গোঃ। 

্ |. | 
দা তে মরে অনুভোগমানডা দিদি ওষধীরজীগঃ ॥ ৭॥ 

লিট লিট দত পাক তল কী বকা 



২৮৪  ধাঙ্েদ-লংহিতা। [১ মণল, ২২ অন্ুবাক, ১৬৩ পুক্তে। 

--* অথ পদপাঠঃ ০ 

| | 1 
অত্র। তে। রূপম্। উৎহতমম্্। অপগ্তম | জিগীষমাণম্। ইযঃ। আ। পর্দে। গো$। 

আজ পজঞ এর 

1 ] ] ] 
যদা। তে। মর্তঃ। অনু। ভে'গম। আনটু। আৎ। ইৎ 

| [ ৃ 
গ্রপিষ্ঠঃ | ওবধীঃ। অজীগ্পিতি ॥ ৭ ॥ 

পট পা | শপ । 

এবং গমনান্তরং হে অশ্ব! তে তবোত্তমং উত্তরূপেণোতকষ্টতমং রূপং অত্রান্মিন । 
যাগদেশে অপস্তং পশ্তামি | কীদৃশং ? গোঃ ভূম্যাঃ পদে স্থানে দেবস্থানে দেবযজনগ্রদেশে 

'আজিধা বনস্থানে বা ইঃ | কর্খরণি ধঠী ॥ ইষং ইয্যমাণমন্ৎ তন্নানি বাআ সর্ববতো 

দিগীধমাণং গন্তমিচ্ছন্তং হে অশ্ব! তে তব যদ] মর্তো মন্তুষ্তো ভোগং ভোক্কব্যমন্ত্র অন্বানট্। 

মশতির্তিকর্্া ॥ অন্ুক্রমেণ সমীপং গময়তি । আদি অনন্তরং তদানীমেন তনু গ্রহাং 

বিলম্বমকৃত্বা গ্রসিষ্ঠঃ মহাতৃণ এব গ্রাসিতৃ ভমো তক্ষয়িতৃতমঃ লন্ ওষধীবন্ান্তজীগঃ গিরি 

ভক্ষয়সি। মহান্ভ।বোইপি ত্বং লৌকিক্কাগবতুচ্ছেন পুরুষেণ দীয়মানং স্বপ্পং তক্ষং 

অন্ুগ্রহাৎ স্বীকরোধীত্যর্থঃ ॥ (১ম_-১৬৩শ্--৭খ) ॥ 
গী ক 

এ 

অথাস্ট মী-_- 

রা | | | 
অনু ত্বা রথে! তনুমর্ষে। অর্ধন্ননু গাবোনুভগঃ কনীন।ম্.। 

॥...1 7:11 | ] 
অনু ব্রাতাসম্তবনখ্যনীযুরন্ধু দেবা মমিরে বাধ্যং তে ॥৮॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- * 

| | | | | | | | ০ 
অনু, ত্বা। রথঃ। অনু। মধ্যঃ। অর্ধন্। অন্ু। গাবঃ। অন্ু। ভগঃ। কনীনাম 

| | | | রানা 
অনু। ব্রাতাসঃ। তব। সথ্যস। ঈদুঃ। অন্থু। দেবাঃ। মমিরে। বীর্যঘ। তে।৮? | 

জগ আর ০ 

ইদ্বানীং কৃৎসস্ত লোকস্যাপি মুখা ইতি প্রতিপাদয়তি। হে অর্বন্ গমনশীবাঙ্ রী ৰ 
গচ্ছতি ; 

এ্ধামনত অহ্সত্য রথো গচ্ছতি ততঃ পুরতোইশবস্ত গমনাৎ তথা মর্ধো মর্তাঃ তা তাহ । | 

:জ্মাত্যেকবচনং অনুগাবঃ গাবোহপি ত্বমিসথগচ্ছ্তি।. তথা কনীনাং-কনসকানাং স্ীণাং তে 



২ অষ্টক, ও অধ্যায়, ১২ বর্গ। ] ব্রিষট্টিতমাধিক-শততমং মুর্তং | হজ 

ভাগাং পৌনসর্যং তবন্তগমন্থ তথা ব্রাতাপো ব্রাতাঃ সংদায্কাঃ অন্টে অশ্সমূহাঃ বন্বাদিদেব 
গণা বা স্বামন্থু অন্ধুস্থত্য তব সথ্যমীযুঃ সখিভাবং গচ্ছস্তি। দেবা খত্বিঃ ্োতমানা দেবা 
বা ত্বামস্থস্থতয তে বীর্ষং বীরকর্মা মগিরে স্তত্যা মান্তি। অতঃ লর্বেহপি ত্বামন্থসরঃ তং তু 
রন শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৬৩হ-_৮খ) | 

ড চি 

হি 

অথ মব্মী- 

| | 2৫8 | | 
হিরণ্/শৃঙ্গো যে! অস্ত পাদ মনোজব! অবর ইন্দ্র আসীৎ। 

| | | ূ 
দেবা ইদ্স্ত হুবিরপ্ামায়ন্যে। অর্বস্তং প্রথমে। অধ্যতিষ্ঠং ॥ ১ ॥ 

-ৎ অথ পদপাঠঃ ০-_ 

ূ "| | | | হিরণাংশূঙ্গঃ | অয়ঃ। অস্। পাদাঃ। মনঃইজবাঃ। অবরঃ। ইন্ত্রু। আসীৎ। 
ঙ 

| | | র দেবাঃ। ইৎ। অন্ত । হবিঃহঅগ্যম্। আয়ন্। যঃ। অর্বস্তমূ। প্রথমঃ। অধিইঅতিষ্ঠৎ ॥ ৯1 . 

অয়মঙ্ো হিরণাশৃঙ্গঃ হিতরমণীয় শৃঙ্গ উন্নতশিরস্কঃ হৃদয়রমণশৃরগস্থানীয় শিরো৷ কহো 
বা আন্ত পাদা অয়ঃ অয়োময়াঃ অয়ঃপিওসতৃশ! ইত্যর্থঃ তথা মনোজবাঃ মনোবেগাঃ 
অথ বৈতদিন্্রবিশেষণং ঈদৃশস্তাশ্বস্ত সামর্ধাং প্রতি মনোবেগঃ ইন্দ্রোপ্যবরো নিকৃষ্ট 
আপীং। কিঞ্চ। অস্তাশ্বস্ত হবিরপ্ঠাং হবিষঃ অদনং ভক্ষণং | স্বার্বিকো যৎ॥ অদনযোগ্যং 
হাবর্বা অপেক্ষ্য দেবাঃ ইৎ সর্বেধপি দেবাঃ আয়ন প্রপ্তঃ য ইন্ত্রঃ অর্বস্তং প্রথমঃ 
প্রথমতাবী দন অধ্যতিষ্ঠং অধিঠিতরান্ সহবিষ্টরন স্বকীয়ত্বেন বা শ্রিতবানিত্যর্থঃ। ইন 
৭২ প্রথমো অধ্যতিষ্ঠাদতিহথাক্তমূ (খত লং ২৩১৯ )॥ (১ম-১৬৩স -৯৭)॥ 

চা গু 
ঙ 

অথ দশমী-_- 

| ূ যারা ঈমস্তাসঃ পিলিকমধ্যমাপঃ সং শূরণাসো দিব্যাসো : অত্যাঃ। 

57 

চন : | | হা ইব শ্রেণিশে। যতত্তে যদাক্ষিযুন্দিব্যমজমশ্বি॥ ১৭ ॥ 



পু ২৮৬ ধাখেদ-দংহিত! | ঢ মণ্ডল, ২২ অনুবাক, ১৬৩ নত 

৮ 

--* অথ পদপাঠঃ.*-- 

| | | . | | 
ঈর্দমহঅস্তাসঃ। পিলিকহমধাযমাসঃ। ম্। শৃবণাসঃ| দিব্যাপঃ | অত্যাঃ। 
সি রা শ্চ 

| 
হাহ ২ শ্রেণিহশঃ ৷ যতন্তে | যৎ। আক | দিবাম্.। অভ্। অস্থাঃ ॥ ১০1 

গছ প্র হ্যা ও খা 

অ্রাস্থসমূহস্তিত্বারেণায়ং ভৃয়তে। ঈর্ধাস্তাসঃ ঈরিতাঃ প্রেরিতাঃ অস্তা যেষাং ভে 

তথোক্তা: বিরলাস্তা ইত্যর্থঃ লিলিকমধ্যমালঃ সংস্থতাঃ লংগতা মধ্য প্রদদেশা যেষাং তে; 

তথোক্তাঃ মধ্যে নিবিড়া ইত্যর্থঃ খথবা শরীরক্তোতে বিশেষণে লঈর্ম ঈরিতঃ পুরো 

ভাগে উন্নত ইতার্থঃ। তাদৃশঃ পৃথুরস্তো জঘনপ্রদেশো যেষাধ তে তাদৃশাঃ তথ 
সিলিকমধ্যমালঃ সংস্যতঃ সংগতঃ সংলগ্রো মধ্যভাগো যেষাং ভে তাদৃশাঃ পৃষ্টা 

প্রোডপৃষ্ঠাঃ সংল্লগ্নমধ্যাশ্চেত্যর্থঃ জঘনপুরোভাগাবপেক্ষ্য লিলিকমধামা ইতুক্তম্। সমিতায়- 

মুপসর্গে। যতন্ত ইত্যাখ্যানেন সন্বন্ধরি তব্যঃ শুরণাসঃ বিক্রমশীলাঃ দিব্যাসো দিবি তবাঃ অত্যাঃ 

অতনশীলাঃ যগ্যপ্যয়মশ্্নাম তথাপ্যস্বশবাস্ত বক্ষমাণত্বাৎ অয়ং যৌগিকোহবগন্তব্যং। ঈ্ৃুশ 
জস্বাঃ শ্রেণিশঃ একব্যাপারাণাং বুনাং সমুহঃ শ্রেণিরিতুযুচাতে শীপ্রধাবনায় শ্রেণিশঃ পংক্ী- 

ভূয়্সং যতত্তে সম্যকৃ যত্বং কুর্ববস্তি। তত্র দৃষ্টাস্তঃ_হংসা ইব তে যথা, শ্রেণীভূতা ঈরঘানা 

ইত্যান্যক্তরূপাঃ সন্তঃ অন্তরিক্ষে গমনায় যততস্তে তদ্ধং। কদা উচাতে যৎ যদ অশ্বাঃ দিব্যং 

অজ] গমনং গম্তব্যং বা মার্গং আক্ষিধুঃ ব্যাপ্রস্তি তদ1। অয়্ং যন্ত্র যাক্কেনৈবং ব্যাথ্যাতঃ_ 

. ঈীর্ধান্তাঃ সমীরিতান্তাঃ পৃষ্থান্তা বা লিলিকমধ্যমাঃ সংস্থতমধ্যমাঃ শীর্ষমধ্যমা বাপি বা শির 

আদিত্যে ভবতি যদন্ুশেতে দর্ববাণি ভূতানি মধ্যে চৈষাং তিষ্ঠতীদমপীতরচ্ছির এতশ্মারদের 

লমাশ্রিতান্যেতদিক্ত্রিয়াণি ভবন্তি লংশৃরণাসো দিব্যাসে। অত্যাঃ শুরঃ। শবতে গতি 

কর্মণে দ্রিব্া দিবিজা অত্যা অতনাঃ হংসা ইব শ্রেণিশো যতস্তে হংসা ॥ হস্তে্ঘ,ংতাধবানং 

শ্রেণিশ ইতি শ্রেণি শ্রয়তেঃ লমাশ্রিতা ভবস্তি রিড নি 

ইতি (নি ৪1১৩) ॥ ( ১ম--১৬৩স্থ ১০৭) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ে ছবাদশো! বর্গঃ ॥ ১২॥ 
চি ক 

টি 

অখৈক।দশী-_ 

/ ॥ | ৃ | 
তব শরীরং পতায়িষ বন্তব চিত্তং বত ই্ব প্র্গীমান্। 

ূ া | ] রর 
তব শৃঙ্গাণি বিডি পুরুত্র!রণ্যেযু 'জভভূরাণ। চ্বস্তি | ১১৪ 



২ ঠক, ২ ধা, ১৩ বরণ] ব্রিধষ্টিতমবিক-শততমং সুক্তং |: ২৮: 
.... * অথ পদপাঠঃ ০-_ 

| | ূ ও ূ ূ 
তব। শরীরম্। পতযবিষুঃ | অর্বন্। তব। চিত্তম্। বাতঃহইব। গ্রজীমান্। 

ও | ৃ | তব। শৃঙ্গাণি। বিইস্থিতা। পুরুহত্রা। অরণ্যেযু। ভ্ুরাণ। চবস্তি ॥ ১১ 

হে অর্বন্! তব শরীরং পতয়িষু$ পতনশীলং ব্যাপ্তমিতার্থ; তথা তব চিত্তং মনো বাত 
ইব খ্রজীমান্ শীঘ্রগমনবান বায়ুরিব তত্ব শীঘ্রগমনানুকুলমিতার্থঃ। কি তবশঙ্গ।ণি শিরসো 
ি্গতাঃ শৃজ্স্থানীয়াঃ কেশাঃ পুরুত্রা পুরুষু বহুযু প্রদেশেষু বিটিত! বিঠিতানি বিবিধং স্থিতানি 
কিচ তে এবারণোষু জর্ভুরাণা মনোহরাণি পূর্যমাণানি বা এবংভূতাঃ কেশাশ্চরত্তি। যা 
ত্রাস শৃঙ্গাতাবাৎ তথ্ছুন্নতানি তেজাংগি পরিগৃহাত্তে ॥ ( ১ম--১৬৩স্থ--১১খ) | 

আশ্বমেধিকে মপ্যমেহনি অধ্রিগুট্রৈষে মা নো মিত্র ইতি স্থক্ষানস্তরমুপঞাগাচ্ছ- 
মনমিতি ত্বেখচৌ শংসনীয়ে। সুত্রিতঞ্চ_উপপ্রাগাচ্ছসনমিতি দ্বে ইতি। 

সৈষা সুক্তে ঘ্বাদশী__ 
| | 0111-11 

উপপ্রাগাচ্ছমনং বাজ্যর্ব। দেবদ্রোচা মনস। দীধ্যানঃ | 

| | _ | | 
ঘজঃ পুরে। নীয়তে পাতিরস্য।ন্ব পশ্চাৎ কবয়ো যন্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥ 

--৭ অথ পদপাঠঃ ০-- 

| পর | | 
উপ। প্র। আগাৎ। শসনম্। বাজী | অর্বব1। দেবদ্রীচা। মনসা । দরীপ্যান। 

| ৮.8 | 
অঞ্ঃ। পুরঃ। নীয়তে | নাতিঃ। অন্ত। অনু । পশ্চাৎ | কবয়ঃ। যপ্তি। রেভাঃ ॥ ১২ 

অয়মর্ববা অরণকুশলে! বাজী অশ্বঃ শদনং বিশসনস্থানং উপপ্র।গাৎ উপপ্রৈতি উপগচ্ছতি | 
কিং কর্ন? দ্েবদ্রীচা ঘনলা দেবান্ গচ্ছতা মনপা দীধ্যানো ধ্যায়ন কদা দেব|নম্ম- 
ব্যবে নাঙ্টামি দেবত্রং প্রাপ্পোমীতি ব! মনসি ধ্যায়ন্ কিংচান্ক পুরঃ পুরস্তান্নাভির্নহুনং বন্ধৃভৃত 
ইতার্থঃ। যদ্ান্ত বন্ধনস্থানীয়ঃ অবিমুক্তত্বাৎ এবংভূতোইজঃ পুরে! নীয়তে পুরতঃ প্রাপ্যতে. 
সঃ অনুস্থত্য পশ্চাৎ অনস্তর অক্র যদ্পু্যুভয়োঃ পর্ধ্যবপিতোহ্র্থ এক এব তথাপ্যজাস্খো 
য়ান্ত্যতব্রকটনায় পদঘয়ং |, যদ্থা আহ্থতি ক্রিয়য়া সম্ঘধ্যতে। কবয়ঃ অনুচানাঃ রেভাঃ 
হেতারঃ খাত্বতো! যন্তি গঙ্ছত্তি যো বা অনুচানান্তে করয় ইতি শ্রুতেঃ। যত্ব1া কবয় 
ঠীত মেধাবিনাম . কবিষ্নীবীতি তর্লামন্থ পঠিতত্বাৎ। রেভ ইতি স্তোতৃনাম রেতঃ 
ঈরিতেতি ত্র, গাঠাৎ ॥(১ম--১৬৩হ ১২৭) ॥ 

রঙ 

ঙি 

& $ কী 
পু 

ত ? এ 
১ 



ূ র 

৯৮৮ খাথেদ-সংহিতা | [১ মগল। ২২ অনুব!ক। ১৬৩ স্| 

অথ ষষ্ঠী 

| ...| | 1 
উপপ্র।গত্ পরমং যৎ সধস্থ্মর্ব! অচ্ছাপিভতরং মাতরং চ। 

গত. ও বাজি 

। ] ] 

অগ্যা দেবাধুফতমে। ছি গম্য। অথাশাস্তে দাশুষে বার্ধ।ণি ॥ ১৩। 

--* অথ পদ্রপাঠঃ *»-- 

| ] | | | | 
উপ। প্র। অগাৎ। পরুমম্। যং। সধহস্থম্। অর্ববান্। অচ্ছ। পিতরম্। মাতরম্। চ। 

| | | 
ভছা। দেবান্। জুষ্টহতমঃ| হি। গমাঃ। অথ। আ। শান্তে। দাশষে। বাধ্য।ণি ॥ ১৩। 

অর্ববান্ অরণকুশলো যমশ্চঃ উপপ্রাগাৎ্থ উপগচ্ছতি । কিংযৎ পরমং উৎকুষ্টং সং 

পহ্থানং স্ুকৃতিতিরেকব্রনিবাসযোগ্যং স্বর্গাথাং ঘদস্তি তৎ। কিমর্থং? পিতরং মাতবং 

অচ্ছ আভতিযুখোন গ্রাপ্তুং। হে অশ্থাগ্যাশ্মিন্কালে জুষ্টতমঃ ভরীততমঃ স্বর্গং প্রা্োনীতি 

তর্ষযুক্ত ইত্যর্থঃ এবংভাতো দেবান্ গম্যাঃ গচ্ছেঃ | হিশন্দঃ যজ্জে উপযুক্তস্ত পশোঃ স্বর্ণ 

প্রাপ্তেঃ সগর্ভোহন্কু সথা সখ্য ইত্যাদি মন্্াস্তর প্রসিদ্ধিদ্যোত নার্থঃ। অথানভ্তরং যজমানঃ 

আশান্তে। কম্মৈ দাশুষে? হবির্দত্তনতে স্বস্মৈী কাণি বাধ্যাণি বরণীয়ানি ধনান মধ 

পুরুষস্য ব্যত্যয়ঃ আশাস্তে প্রার্থয়ে যজমানার্থম্ ॥' (১ম ১৬৩২--১৩৭%) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ে ত্রয়াদশো বাঃ ॥ ১৩॥ 
ঙ গু 

ডি 

চতুঃষফিতমাধিক-শততমৎ জুত্তং | 
-»82০: ১০৪ 

হান্ত বাঁমস্তেতি দ্বিপঞ্চাশত্যুচমষ্টমং সথক্তং দর্ঘতমসম্। অব্রেয়মন্তুক্রমণিকা। আস্ত 

ভবিপশশ্দক্লন্তবন্ত্েতৎ সংশয়োথাপনপ্রশ্ন প্রতিবাক্যান্তত্র প্রায়েণ জ্ঞানমে!ক্ষাক্ষর' 

প্রশংস| চ পঞ্চপাদং দাকঞ্জানাং যদগাবত্রেয়ং দশিংক্তে সপ্ত গর্ভ। গৌরীরিতি জগতাঃ। 

এতদ্স্তং তু বৈশ্বদেবং | তশ্াঃ সযুদ্রা ইতি বাচঃ লমুদ্র। আগোহক্ষরং স প্রস্তারপ্ত্তিঃ | শক" 

ময়মিতি শকধুমঃ উক্ষাণং পুশ্নিমিতি সোমন্ত্রয়ঃ কেশিন ইত্যগ্রিঃ স্র্ধোবামুশ্চ কেশিনশ্্ারি 

রাথাচ ইন্জ্রং মিত্রং সৌর্স্যো ছবাদশেতি লংবৎসরসংস্থং কালচক্রবর্নং যক্জে পরগ্তৈ 

-যজ্েন লাধ্যেত্যঃ পরানুটুপ্ণৌরী পর্জন্যাগ্রিদেবতা বাস্তা। সরদ্বতে হ্যা যবেতি। 

অন ্তত্যা বহদ্ধেন স্ততিতাগন্থামীয়দ্ািদং -নুক্তমনস্তবনং ন স্ষকাস্তরবতধহত্ভবনং ইাণে 



ই অঙ্ক, ৩ অধ্যায়, ১৪ বর্গ।] চতুঃষষ্টিতমাধিক-শততমং সুক্তং। ২৮৯ 

বৈলক্ষণ্যং তু শবেন স্তোতাতে। অন্বিন হজে প্রায়েশ সংশয়োখাপনাদযো বছবোংথাঃ গ্রতিপান্তস্তে। অচিকিত্বাংশ্চিকিতুষ ইত্যনয়। সংশয় উথাপাতে পৃচ্ছামিত্বেস্যত্র প্রশ্নঃ প্রতী়তে। ইন্ঘং বেদিরিত্যন্স প্রতিবচনং য ঈং চকারেত্য দিন! জ!নগ্রশংস| প্রতিপাস্ততে । 
অপশ্ঠং গোপামিত্যাদিনা ব্র্মসাক্ষাংকাররূপমোঙ্গস্ত প্রশংসা ন ক্ষরতীতাক্ষরং ব্রদ্ধ দ্ব| নুপর্ণেত্য। দিনা! তন্ত প্রশংল1। পঞ্চপাদং পিতরং সাকঞ্রানাং সগ্তথং ধাগায়ত্রে অধি অবরং 
সশিংক্তে সপ্তাধ গর্ডা গোরীগিথাঞ্েতি ষট্জ্রগত্যঃ | সমানমে তদিতানুপণ, তগ্ঠ।ঃ সমুস্্। ইডি গ্রস্তারপওক্ত। অল্পক্ষণং ছন্দোগ্রস্থে বুত্রিতং - প্রস্তারপংকি: পুরত ইতি | পুরতঃ 
ূ্বার্দে ঘাদশাক্ষরৌ জাগতৌ পাদৌ ততো! সবাবষটাক্ষবৌ গারৰৌ সা! প্রস্তারপংক্তিরিঠি তরার্থ। অঙুক্রৎণ্যামপূযুক্তম--আছো চেৎ প্রস্তারপংজির্রিতি। শি অনাদেশপরিভাষরা ভিটুভঃ| গৌনীগিমায়েত্যেতদত্তানাং বিশ্বেদেব! দেবতা। তন্তাঃ সমুদ্র! ইতন্তাঃ পূর্ববা্্ত 
বাগদেবত। উত্তরার্ধন্ত আপঃ। শকময়মিতান্ত'ঃ পূর্বাধন্ত শকধুমঃ উক্ষাণং পৃশিমিত্যুত্ববাধণ্ত 
দোমা দেবতা। ত্র কেশিন ইত্যন্ত(: অগ্রিস্্যবায়বঃ চত্বারি বাগিত্যেষ। বাগদেবতাকা। 
ইং মিত্রং বরুণং কৃষচং নিয়ানমিত্যেতে হুর্যাদেবতে ) ঘাদশপ্রধয় হতান্তাঃ সংবতদরাখ! 
কালো দেবতা | যন্তেস্তন ইত্যন্তাঃ সরম্ব ঠী যজেনেত্যন্তাঃ সাধ্যাদদেবতা। সমানমেতদিত্যন্তাঃ 
সুধা; পজন্তো। বায়ে! বা দ্রেবতা। দিব্যং পর্ণমিত্যন্তাঃ সরত্যান্ হুধ্যে। বা দেবতা । 
রতসম্ওত্ত বিনিয়োগং শৌনক আহ--স্তেমং কতাছিজো মোহাভ্রিরাত্র পোষিতঃ শুচিঃ। 
সজং অপ্যান্তবামীরং ক্ষিপ্রং মুচোত কিন্বিধাদিতি। মহাব্রতে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বৈশ্বদেবং 
নিবদ্ধানং দ্বিগ্রতীকং। তত্রান্ত বামগ্ঠেত্যাদিকমেকচত্যারিংশতাচং প্রথমং প্রতীক 
গ্মারণ্যকে হ্ত্রতম্-অস্ত বামন্ত পলিতস্ত হোসুরিতি দলিলগ্ত  দৈর্ঘতমসঃ 
একচতারিশতমিতি। ( ম--১৪৪স্ )| 

ঙঁ & 
১৪ 

তত্র প্রথমা-- 

| | | 
অস্য বামস্তা পলিতস্ত হোতুস্তশম্ত ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্ঃ। 

৭. পাশ ০০ শপ শা 
প্রি 

| | | | | 
টতায়ো ভ্রাতা দ্বৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্র। পশ্যং বিশ্বতিং সপ্তপুল্রম॥ ১৪ 

»-০ অথ পদ পাঠ; *... 

| | | | | 
মনত। বামন্ত। পলিতন্ত। হোতুঃ। তন্ত। ভ্রাতা। মধ্যমঃ। অস্তি। আগ্লঃ। সি 

সিসি গর ও 
প্র এ গঃ ০ 

| | | | | আ্াভা। শ্তপৃঃ। অন্ত। অত্র। অপশ্মূ। বিশপতিম্। সথংপুক্রম্॥ ১। 

বেদ ২য় অ্টক--৩৭ (১৭ সং) 



হ৯৩ ধণ্েদ-সংাহতা। [১ মণ্ডল, ২২ অনুবাক, ১৬৪ সই 

অত্র দ্বিতীয়পাদে তচ্ছব্রতেই। প্রথমপাদে প্রতিবিশেষণং যোগাক্রিয়ার্থ সংবদ্ধো। 

ধচ্ছকোহধ্যানথারধ্য | যে যং দিবি স্তোততে তন্তান্ত বামস্ত বলনীয়ন্ত সংভজনীয়ন্ত আরোগ্যার্থিতিং। 

সর্ব্ব* পেবনীয়স্ত পলিতন্ত পালরিতুঃ শ্রকাশবৃষ্ট্যাদি গ্রদানেন পালকন্ড তথ! যে! খং দিবি 

গ্োততে তণ্তাহ্য ছোতুঃ হ্বাতব্যস্ত আহ্বানারহন্তাদিত্ান্ত মধ্যযে। মধ্যমস্থীনে! মধ্যে তবে 

বাঁযুরুচ্যতে ৷ জ্পদিত্তযামী অপেক্ষ্যান্ত মধ্যমত্তং। ল চাশ্রঃ সর্বব্যাপ্তঃ ন ছি বাযুরহিত্ত! 

কশ্চিৎ গ্রদেশোইন্তি তাদুশে। ভাতান্তি ভ্রাতৃস্থানীয়ে! ভবতি। যথা *লাকে ভ্রাতা পিত্ধন্ত 

ভাগং হরতি তথন্মধ্যস্থানমস্তরিক্ষলোকং করতীতি বা। বৃষ্ট্র্থং রশ্মি্িরাম্ৃতানাং ভৌমানাং 

«সানাং হরণান! ভ্রাতেত্যুচ্যতে । পিত্রযেণ ধনেন স্বার্জিতেন বা ভর্তব্যে। ভবতীতি ত্রাত 

মধ্যমে। বাযুরপি বৃষটার্থং যসৈভন্তব্যে ভবতি। কিঞ্চ দ্বৃতপৃষ্ঠঃ প্বতমাছতিলক্ষণং পৃষ্ঠে ত্ 

তাঁদুশে! ভ্রাত। তম তৃতীয়োইস্ভি ভবতি। ব্রয়াণাং 'পুরণস্ভৃতীর়ঃ উক্তোভয়াপেক্ষয়া তৃতীয় 

্রাতৃতবং প্রতিপাদিতগ্রকারেণাত্রাপি দ্রষটব্যং | 'রাত্রৌ সবিতুত্েজোভাগহ্য হরপাদিবা স্বকীয় 

তেজসে। ভাগন্য তদর্থমেব ভক্তব্যত্ব ছ। ভ্রতৃত্বং | অত্র এযু ভ্রাভৃষু মধ্যে পুরোদ্বেশে ব৷ বিশ 

বিশাং প্রজানাং পালছ্ধিতাক্সং সপ্তপূত্রং সর্পণরশ্মিপুল্রেপেতং । এ্তিহথানিকপক্ষে অদিতি 

পুজকামেতি গ্রস্ততে মিজরাবরুণাদিঘদিতিপুজেধন্তাদি তান্ সপ্তমপুজত্বং। ইদৃশং মহাছুডাব- 

মধদিতামপত্ং জাদ্রাক্ষং ভাবনয়াত্মত্বেন সাক্ষাংকয়োমীত্যর্থঃ | তগ্োহংসে। সৌ যো দৌ 

পোইকমিতি শ্রুতিঃ। এবং বা অস্য বামন্ত বিশ্বন্তোদগরিতুঃ র্ুরিত্যর্থঃ পলিতন্ত গালয়িতু 

স্বস্টজগৎপালনশীলম্ত হোতুরাদাতুঃ স্বশ্মিন সংচভূর্রিত্যর্থঃ পরহেশ্বরশ্ ৃষ্যাদিকর্তৃং 

শ্রতিশ্বুতিপুরাণাদিষু প্রসিদ্ধং। তন্ত তাদৃশম্ পরমেশ্বরগ্ত ভ্রাতা তত্াগহারী তাংশতৃত 

সুত্রাত্মা মধ্যমঃ সর্বজ্জ মধ্যে বর্তমানোহন্তি জগন্ধারকত্বেন বর্ততে। স চাগ্সঃ ব্যাপনশীন! 

বায়ুনা বৈ গোতমস্থত্রেণা্ং চ লোৌকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ধাণি চ ভূতানি সংরন্ধানীতি 

শ্রুতেঃ | বক্ষ্যমাণবিরাড়পেক্ষয়া বা মধ্যমত্বং। ফিংচ অন্ত অহা পরমেশ্বরস্ত তৃতীয় দত! 

স্বতমিত্যুদকন।ম। তেন তৎকাঁ্ধ্যং শরীরমুচ্যতে । তদেব পৃষ্ঠং স্পর্শনীয়ং সর্বস্ত পপর: 

বায়ন্ত  তাদুশঃ পৃষ্ঠং স্পৃশতেরিতি নিরুক্তং ( নি* ৩:৩)। বা প্রদীপ্পৃষ্ঠঃ পৃষ্টপফঃ ক 

শরীরোপলক্ষকঃ গ্রকাশিভশরীরাভিমানীত্যর্থঃ নত হুক্্শরীর'ভিমানি হত্রাত্মবৎ শারসনা, 

বিষয়ে! তৰতি। অত্র এষু মধ্যে বিশ পতিং বিশাং প্রজানাং পতিং | উপলক্ষণমেতৎ। রব 

পতিমিত্যর্থ; সর্বন্ত পতিঃ পর্বস্তোন ইতি শ্রতেঃ। লগ্ধপুত্রং সগ্তলোকাঃ পুজা যন তাশ 

শ্মারম। সৃষ্ট সর্বলো কমিত্যর্থ; অপত্তাং পণ্ঠেরং সাক্ষাৎকরো মীত্যার্থঃ | অবরদর্থঃ--্থাধীনদায 

জগৎকারণভৃতঃ পরমৈশ্বর এক; তত উৎপরৌ স্থল্থস্্শরীরা ভিমানিতোৌ ছৌ বিরাট নে 

তেষু মধ্যে হয়োঃ সাক্ষাৎক(রেণ মৌক্ষাভাবাৎ হৃষ্ট্যার্দিকারণং পরমেশ্বরং ভেয়তেন প্রতি 

শ্রবণমননাদিপাধনেন সাক্ষাৎকরোনীত্যথঃ। এবমুত্ববন্রাপ্যধ্যত্বিপরভয়। ধোজধিতুং হা 

তথাপি শ্বরসত্বাভাবাদ শ্রস্থবিস্তরভয়াচ্চ ন পিখাতে। হত স্ব! স্ুপর্ণেত্যাদৌ ৩ 

মাধ্য। আকোপ্যথঃ গ্রভীরতে গর তত্র গ্রভিপাদয়াম: | অরং অস্ত্র বাস্ধেন ব্যাধ্যানঃ- 

( নি ৪২৬) বামন বননীয়ন্ত পলিতন্ত পালগিতূরিত্যাদিন1 তচ্চ ব্যাখ্যানমআগুসন্ধেঃম্। 



ফজইজ, ৩ সার, ১৪ বর্গ। | চতুঃষর্তিতমাধিক-শততমং সুক্তং। ২৯১ 
অথ দ্বিতীয়া-_. 

| | | | 
সপ্ড যুগ্রস্তি রথমেকচক্রমেকে। অশ্বোে বহতি সপ্তনাম।। 

|: | | | 
ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বভুবনাধিতস্ুঃ ॥ ২॥ 
০০ ডি উট” ৮ গা 

সত অথ পদ্-পাঠঃ *- 

] ] | | 
সপ। যুঈত্তি। রথম্। একইচক্রমূ। একঃ। অশ্বঃ। বহতি। সপ্তইনাম]। 

| ৃ | | | 
ভ্রিনাভি। চক্রম। অজরম্। অনর্বমূ। যত্র। ইম|| বিশ্বা। তুবন।। অধি। তস্ঃ1২॥ 

একচক্রং একরখাঙ্লোপেতং যস্তাপি ত্রীণি চক্রাণি তথাপি তেষামেকরূপত্বাৎ একচক্র- 
মিত্যুচ্যতে। রখং রংহণন্বভাবং হুত্্যন্ত সম্বন্ধিনং সপ্ত এতৎসংখযাক! অশ্ব যুগজন্তি অন্ুবরন্তর | 
বহস্তাহোরাত্রনির্বাহায় কিং বস্ততঃ সপ্ত নেত্যাহ-_ একো হশ্বঃ সপ্তনাম! এক এব সপ্তাচিধান: 

মগ্তধানমন প্রকারো। ব| এক এব বাস্বঃ সগ্তরূপাণি ধৃত্বা বহুতীতার্থঃ| বাষ ধীনত্বাদ ্ তরিক্ষ 
সঞ্চারস্ত একচক্রমিত্যুক্তম্। কীদৃশং তদিত্যত আহ-_ত্রিনাভিবপযত্রয়মধ্স্থিত নাভিস্থানীয 
ছিন্রব্রযোগেতং অজরং অমরণরর্্কং অনর্ববং অশিথিলং। পুনভ্তদেব বিশেষ্যত। যু যশ্মিন্ 
চক্তে ইম| বিশ্বভুলনা ইমানি প্রসিন্ধানি সর্ববাণি ভূতজাতানি অধি জাশ্রিত্য তস্থু 
তিন্তি। বধ্ধা একচক্রং একগ্রারিণং অপাহাযোন সঞ্চরস্তং রথং আদিত্যমগ্ুলং সত ুগ্ত * 
ম্প্বতাবাঃ সপ্ুদংখ্য| বা! রশ্বয়ঃ সপ্ত প্রকারকার্ধ্যাঃ অসাধারণাঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ ষড় তা: 
একঃ সাধারণ ইত্যেরং অথব| মাসঘয়াত্মকাঃ ষটু অপরে'ইধিকমাসাত্মক ইত্যেৰং সপ্তর্তবো 
স্তি। এতন্ত কার্ধাং নির্ব-তীত্যর্থ)। স চৈকঃ অপ: অঙ্বে। ব্যাপনশীণ আদিত্য: 
মপ্তনাম! সপ্তরশানাং সংনমগ়িতারে! রয়ে! যস্ত তাদৃশঃ সপ্তঞ্ষিডিঃ স্ব়মানে! বা আদতে 
বি ধারয়তি ভ্রময়তীতাথঃ। কিং ত্রিন/ভিচক্রং তি নান: নাভিস্থানীয়া: সংবন্ধা ব। 
রন ধতবো যস্ত তত্বাদৃশং কেতে ্রীষ্মবর্ষাছেমস্তা্যাঃ যথা ভূত তবিস্বর্তমা নাধ্যান্ত্রঃ 
কালাস্তিনাতয়ঃ তত্বশিষ্টং চক্রং চক্রবং পুনঃপুনঃ পরিভ্রমমাণং সংৎসরাখ্যং চক্রং নান।কাল।- 
বরবোপেতং অয়মাদিত্যঃ পুনঃপুনুরানর্তয়তি সংবৎসরাদর্বাচীনানাং তব্রৈবান্তর্ভাবাৎ। 
অতা যুগাদীনাং তদাবৃত্বিা ধ্যত্বাৎ সংবৎসরস্ত চক্রত্ধেন নিরূপণং | পুনঃ কাঁদুশং? তত তত্র 
ক্নচক্রে ইমা বিশ্বভুবন। ইমানি সর্ববাণি ভূান্ধিতন্ুঃ আশ্রিত্য (তিষ্টস্তি কালাদীনত্বাৎ 
বসত স্থিতেঃ ঈদৃশস্ত. কালন কারপভৃতপরমেশ্বরজ্ঞনেন. মোক্ষসপ্ত'বাৎ জ্ঞানমোক্ষ ক্ষ, 
গ্রশংস! ০ত)ক্রমপ্যামুক্তং। অয়মপি মন্ত্রে যাস্কেন _সপ্ত যুধ্ষত্তি রথে কচক্রমেকচ।রিপ- 
মিযাদিন। ব্যাখ্যাতঃ (নি ৪1২৭)) ভ্দত্রাপানুলন্ধেঘমূ॥। ( ১ম--১৬৪্ -২৪)॥ 



২৯২ ধথেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল ২২ অনুবাক, ১৬৪ সক! 

অথ তৃতীয়া 

| | | 
ইমং রথমধি, যে সপ্ত তস্থঃ সগুচক্রং সপ্তবহস্ত্যশ্বাঃ। 

| | ] | 
সপ্ত স্বমারো অভিসংনবন্তে যর গবাং নিহিতা সপ্তনাম ॥ ৩ ॥ 

--*. অথ পদ্দ-পাঠঃ *-- 

| | | | 
ইমম্। রথম্। অধি। যে। সপ্ত। তস্থুঃ। সপ্তহচক্রমূ। সপ্ত । বত্তি। অঙ্থা:। 

পা গু এ এজ 

| | | | | 
সণ্ত। ম্বসারঃ। অভি। সম্। নবস্তে। যত্তর। গবাম্। নিইহিতা। সপ্ত। নাম।ও। 
সি পর হু) ও প্রচ ভে 

ইমমুত্তরূপমাদিত্ব্যং মওডলাথ্যং সম্বৎসরাখ্যং বাঁ রথং যে সপ্তরশ্ময়োইধিত থর ধিঠিতাঃ | 

সংবৎসরপক্ষে অয়নখতুমাসপক্ষদিবসরাব্রিমুহুর্তাখ্যাঃ সপ্তাবব! অধিতিষ্টন্তি। কীদৃশং রথং? 

সপ্তচক্রং চকনাচ্চরণাৎ ক্রমণাদ্ধ। চক্রাণি রঃ; তে সপ্ত বন্ত রখত্ত তাদৃশমুড়বিধং 

রথং পুর্বোক্তা অধিষিতাঃ অশ্বা ব্যাপনশীলাঃ সপ্ত বহত্তি নিবহয়ত্তি চ। তাদ্বশং রখং 

সপ্তশ্বসারঃ স্বয়ংসরণাঃ স্বরাদিত্যন্তেন সারিতাঃ পরল্পরং শৃস্থভূত বা সপ্ুলংখ্যাকা রখ 

খাতবশ্চ অভিসংনবস্তে আতিমুখ্যেন সংগচ্ছস্তে অসাধারণাঃ পরল্পরবিলক্ষণকাধ্যাঃ ফড়তবঃ 
সর্বসাধারণ এক ইতি সপ্তত্বম্। যদ্বা উন রূপা মাসদ্য়াত্বক1; ফট্ত্রয়োদশমাসাত্বকঃ সপ্তম ইতি 

সপ্তত্রং। কীঁদুশে। রথ ইতি তছুচ্যতে। যত্র যশ্মিন্ রথে উতয়বিধে গবাং"বাচাং স্ততিরূগাগাং 

সপ্ত সপ্তবিধানি নাম নমনানি সপ্তত্বররূপাঁপ নিহিতা নিছিতানি সপ্তস্বরোপেতৈঃ সামতিঃ 

স্বত্যং রথমিত্ার্থঃ। ধদ্বা গবাং উদকানাং সপ্ত সর্পধস্বভাবানি নাম নমনানি যর যান স্স্যু 
নিছিতাঁনি তাঃ স্বনারঃ পরম্পরস্বস্থভূতাদেৰ নগ্ভঃ অভিসংনবন্তে ॥ ( ১ম--১৬৪স্-_৩খ )। 

ক ফী 
ও 

অথ চতুর্থী__ 

| | ] 

কে! দদর্শ প্রথমং জায়মানমন্থন্বস্তং যদনন্থা বিভর্তি। 

] | 

ভূমা! অঙ্থরস্থগত্বা ক স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রটমেতত ॥ ৪ ৪ 



২ জঃক, ৩ অধ্যায়, ১৪ বর্গ] চতুঃষ্টিতমাধিক-শততমং সুজং | ২৯৩ 
»-* অথ পদ-পাঠঃ *-_. 

| | 
ক:। দদর্শ! প্রথমম্। জায়মানমূ। অস্থনইবস্তম। যৎ। অনস্থ!। বিতর্তি। 

| | | ] | 
তৃম্যাঃ। অস্থঃ। অস্যকৃ। আত্মা। ক। ম্বিং। কঃ) বিদ্বাংসম্। 

ৃ | 
উপ। গাৎ। গষ্টম। এতৎ॥ ৪॥ 

এবং গ্রপঞ্চস্ত কালায়ত্ততাং গ্রতিপা্থ তস্ত কারণভূতস্ত পরবেশ্বরস্তাবিষয়ত্বযাহ-_.কো 
দাশ কোড্রটং শরুয়াৎ? কদা গ্রথমং স্ষ্টেঃ পূর্বং অব্যাকৃতাবস্থাঁয়া মিত্তার্থ: কিং জায়মানং 
গ্রথমভাববিকারমাপন্নং উৎপছ্ামানং প্রপঞ্চমিত্যর্থঃ। দুজ্ছেডতে হেতুম।হ--যদ্বস্ম।ৎ 
অনথমবন্তং অস্থিমস্তং শরীরং উপলক্ষণমেতত কার্ধযভাবমাপর মিত্যর্থঃ। অনস্থা অস্থিরঞিত 
অশগীরা সাংখ্যগ্রসিদ্ধা! প্রকুতিঃ বেদাস্তগ্রসিদ্বা উশ্বরায়ত। মায় বিভষ্তি গর্ভবদন্তর্ধ'রয়তি 
অব্যাকৃতাবস্থায়াং অনস্থ্োইশরীরঃ পরমেশ্বরো বিভন্তি | দা কেবল: পরমেশ্বরো মায়াশবজিতঃ 
সন্ ইদং জগন্িশ্মিতবান্ উৎপত্ভিসময়ে দেহাদিসঞ্িতন্ত কন্তচিনরভাবাৎ কো দদর্শ। তদানীং 
মনোনিত্যং আত্মা চ নিত্যঃ তৎসংযোগাৎ্ কশ্চিদাআ্মা জানাতীতি চেৎ সোহপ 'ন, 
মংতবতীতত আহ । তভূমযাঃ সমবন্ধি পার্থিবং স্থুলশনীরং অন্তু প্রাণঃ তছুপলক্ষিতং হুঙ্ষমশরীরং 
অস্ক শোণতং সপ্তধাতুপলক্ষকং যদ্ঘপি শরীরং প্চভূতাত্মকং তথাপি ভূত গ্রত্যক্ষ- 
তবাত্দগেক্ষযোক্তম্। আত্মা তৈঃ সম্বত্ধঃ চেতনঃ কম্িৎ কুত্রান্তে ন কশ্চিদস্তীত্যথঃ। 
নান্তৎ কিঞ্চনমিষদিতি শ্রুতেঃ (এীতরেয়োপনিষৎ )। বিদ্বাংসং জগৎকারণবিষয়জ্ঞানবস্তুং 
অন্তং গুর্বাদিকং এতৎকারণং প্রষ্ুং কঃ শিষ্ঃ তল্লমতিরুপগাৎ উপগচ্ছতি। তাদৃশো! 
দেছেন্দ্িয়সংঘাতরূপ আত্মা তন্মিন্ সময়ে কুত্রান্তি প্রশ্টী গ্রতিবন্কা চোতাবপি ৭ স্ত 
টতার্। ন তু তন্থিতীয়মস্তি ততোহন্তবিতক্রং যৎ পণ্তেদিতি শ্রুতেঃ। যদ্ধা গ্রথমং 
থথমতাবিনং আগত; কারণনভ্তং কো দ্র্শ কঃ সাক্ষাৎ করোতি জায়ম(নমন্দত্তং 
সাইযং অনস্থিকঃ পরমেশ্বরঃ শরীরং অশরীরং যদ্যম্মাদিভর্তি দর্টর্পি তৎকাধ্যত্বানিতি 
তাবঃ শিং সমানম্॥ (১ম--১৬৪--৪খ )। 

১] ৫ 

রা 

অথ পঞ্চমী -- 
| | | | ] 

পাঁকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজীনন্দেবানামেনা নিহিতা পদানি। 

ূ [ | 
বখসে বক্ষয়েধি সপ্তুতন্তহ্িতত্বিরে কবয় ওতব। উ॥ ৫॥ 



২৯৪ খথেদ-সংহিতা |. [১ মণ্ডল, ২২ অমুযাক, ১৬৪ গুকত। 

--* অথ পদ-পাঠ:-*-- 

| | ॥ | | 

পাঁকঃ। পৃচ্ছামি।: মনদ1।. অবিংজানন্! দেবানাম্। এনা । নিহছিতা'। গী্গানি। 

| | | 4 
ব্সে। বকে, অধি| সপ্তু। তুভূন্। রি। তদ্ধিরে। কবয়ঃ। ওতবৈ। উ ইতি ॥ ৫। 

পাকঃ পক্তব্যে। পককমতিরহুং মনসা! সংস্কৃতেন অবিজানন্ আস(তিগহনং তস্বং বিশেষেণ জ্ঞাতু- 

মশরু,বন্ পৃচ্ছামি প্রশ্রং করোমি | অজ্ঞানে কারণমাহ--এন1| এনানি পদানি সনোছা্পদানি 

শুত্বানি দেবানাং নিহিত! নিহিতানি। তানি দেবনামপি গুঢ়।নীত্যর্থঃ ৷ যদ্াঃ ওদধানাং পদদানি 
তত্বনি নিধিবদেগাপরিত্বা স্বাপিতানি। অতঃ পৃচ্ছামি তত্বজ্ঞানোপযোগায়েতি শেষঃ.। তানি 

কানীত্যু যতে--বৎসে সর্বস্ত মিবাসতৃতে বয়ে বচিতি সত্যনাম তৎ কষতীতি বন্ধ আদিতা; 

বন্ধা বন্ষয়ে! নামৈকহা যনে! বৎস: পুনরপি বৎলশবন্ত' পৃথঙ নির্দেশাৎ ব্র়শব্দেন তৎকালমাত্র 
ঙাক্ষাতে। তশ্রিব্লা্দিত্যে অধি অধিকং সপ্ততভন তায়মানান 'গুসোমলংস্থান কবয়ে। মেধাবিনো 

যজমান| ওতবৈ জগদ্দপতির্ধ্যক্ততুন্ বেতৃং বিতদ্বিরে বিতন্বত্তি | যদ্ব। সপ্ততত্তবঃ সপ্তচ্ছন্দাংনি 

ত্যনি বিতন্ব্তি। কিমর্থৎ? ওতবৈ সগ্ুলোমসংস্থারূপতির্াক্তস্তপন্তানায় যজ্জনির্ধ্মাণায়েত্যর্ঘ 

হজ্ঞানাং স্থিতেঃ হৃূর্য্যাধীনত্বাদিতি ভাবঃ ৷ ঈদৃশং তত্বং পৃচ্ছামীত্যর্থ: ॥ ( ১ম--১৬৪স--৫৭)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ে চতুদিশো! বর্গ; ৪ ১৪৪. 

অথ ষষ্তী__ 
| | | | 

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পুচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্। 

| | | | 
বিয়ন্তস্তস্ত ষড়িমা রজাংস্তান্রশ্ত রূপে কিমপি ম্ষিদেকমূ ॥৬। 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

] | ॥ 1 

ন্মচিকিত্বান্। চিকিতুষঃ। চিৎ । অন্র। .কবীন্। পচ্ছামি) বিল্পনে। ন। বিধান্। 

1 | ' | |] | 
বি। যঃ) তত্তস্ত। যট। ইম!। রজাংসি। অজন্ত | রূপে । কিম্। অপি। স্থিৎ। একম্।&1 

অটিকি্ব'ন্ দেবতাতত্বমজান্পহং চিকিতুষঃ বিশেষেণ তব্ং জাগতঃ কবীন্ কান্তি? 

ফাধিগতপরমাথান্। অত্র জন্িংস্ত্ববিষয়ে পুচ্ছানি | কিমর্থং? বিল্লানে বেদনায় পরমা ধজান? 

(কিং জাননেৰ পরাভবান্বর্থং নেত্যাহ বিদ্বান্ন পৃচ্ছামি। *জঅপিতু অক্ঞ[নাদেব ঘ: পরমে।; 



৭ আটক, ৩ অনার, ৯: ব্স।] চতুঃষষ্টিতমাধিক-শততমং সৃকং। ২৯৫ 
বিতত্তস্ত স্তস্ভিতবান্ নিয়মিতবান্ অথ ঘ আত্ম! সেতুর্বিদৃতিরেধাং লোকনামসংভেগায়েতি 
শ্রতেঃ। কিং ইম ইখানি বট রজাংসি লোকান্ লোকারজাংস্যচ্যস্ত ইতি নিরুজং। ধছপি 
লোকাঃ সপ্ত তথাপি সত্যলোকন্ত কর্টিণাং সর্বেষাং সাধারণত্বাভানাৎ বর্তিতুক্তম নন্থ 
ঘড়েবোক্তাঃ সগ্মঃ কিমিতি ন নির্দিষ্ট ইতি উচ্যতে-_-অঞন্য জননাদ্দিরহিতন্ত চতুর্পৃণস্ত 
ব্রঙ্ধণঃ রূপে স্বরূপে একং সত্যলোকাখ্যং পুনরাবৃস্তরছিতং স্থানং কিমপি ত্বিং কিংস্থিদেখ 

তর কেনাপ্যধিগন্তধ শকামিত্যর্থঃ |  কৈশ্চিদেবোপাসকৈরঙ্চিরাদিমাণে শস্তবাত্বাদিতি 

ভাবঃ। যদ্ধ। যট্রজাংসিবিলক্ষণাঃ ষড়,ভবঃ তানি যঃ ম্তস্তরবং অজন্ত গমনশীলন্ত জন্ম, 
রহিতহ্য বাদিত্যন্ত রূপে দ্ধপমাণে দৃশ্তমানে মগ্ডলে 'একমদ্বিতীয়ং কিমপি স্থিৎ কিং স্বিং 
যংকিঞিবাউ.ভনসগমাং তত্বমস্তি তৎ পৃচ্চামি ' যন্ত্র যোতস্তরাদিত্যে হিরগ্নঃ পুরুষে! দৃগ্তত 
ইত্যাদি শ্রুতিপ্রাতিপাদিতং তস্বমিত্যর্ ( তৈত্তিরীরনারায়ণোপনিষৎ ) অথৰ! স়িমানি 

রজাংপি ত্রিবিধান্ ভুলোকাংশ্চ যন্তত্তংভ তিশ্রে! ভূমীধারযন্ ত্রীরু'তছ্বৌরিতি নির্গমঃ 
(খ* সং ২৭৭) ওস্যাজত্য পরব্রদ্ষণঃ রূপে নানাবিকারভাজি জগতি কিমপি স্থিদেক. 
মেকাত্মকমন্তীতি গ্রশ্্ঃ। অবিশেষমন্তি নামমাত্রমেকরূপমন্তীতুত্তরবিবক্ষর! গ্রশ্ব: | অন্তীত্য- 
বোপলব্ৃব্যমিতি শ্রুতেঃ॥ (১ম--১৬৪হ-_-৬ঝ)॥ 

ঙ ও 
ঙ 

অথ সপ্তমী-_- 
1 | | 

ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদাস্ বামস্য নিছিতং পদং বেঃ। 

ূ | ] | 
শীফঃ ক্ষীরং হুতুতে গাবে! অস্ত বত্রিং বসান! উদ্কং পদাপুঃ॥ ৭ ॥ 

*-* অথ পদপাঠ *.্ 

1 | 1 
টহ। ব্রবীতু। যঃ| ঈম্। অঙ্গ। বেধ। অন্ত বামন্ড। নিহহিন্ষমূ। পদমূ। বেরিতি বেঃ। 

পম ঝ ও ভি ভু গজ গ পপ 

4 1 1 শীফঃ। ক্ষীরম্। ছুহৃতে। গাবঃ। অন্ত। বধ্রিম। বলানাং। উদকম্। পা1। অপুঃ॥ ৭1 

ইছেদানীং জমেতঘক্ষাদাণং তত্বং অঙক্গিপ্রং অবিচাঁরেণ বীতু। কঃ যেবেদসঃ 
ফাদৃশং তৎ অন্ত পুরতে! দৃশ্তমানস্ত বামস্ত বননীয়ন্ত বো্তরাদিত্যন্ত পদ্ং সর্বেগস্তব্যং স্বরূপং 
শিহিতং গৃড়ং বর্ততে | কিঞ্চান্তাদিত্যন্ত শীষ? শিরোবদুদতন্ত সর্ষেধামুতটত বা গাকঃ 
কেচন বর্ধকালীন! রশা$ঃ ক্ষীরমুদকং দুহৃতে ক্ষগন্ত। বত্রিং রূপনামৈতৎ। রূপং বসানাং 
আচ্ছাদযস্ত; অভতিবিস্তক্ধেখ তেজস! তপন্তঃ কেচনাস্ত গাবে রম্মঃঃ উদকং স্বসষ্ং পদা 
স্্টেনৈব ম্বাগ্েণি অপুঃ পিবস্তি ভূম্মং নিরুদকাং কুর্বস্তীত্যর্থঃ | তন্ত স্বরূপং ব্রবীতিত্য) | ৭॥ 

ক রা 
€ঁ 



২৯৬ থখেদ-সংহিতা। [১ মণ্ডল, ২২ অনুবাক্, ১৬৪ সুক্তং1 

অথাফটমী-- 

1 ] ] 

মাতীপিতরমুত অ। বভাজ্ ধীত্যগ্রে মনসা সংহি জগো। 
পু ০০০০ 

ওপাস্পাক্ষ 

| | | | | পৃ 

স| বীভতম্বর্গলরসা নিবিদ্ধা নবস্বন্ত ইচুপবাকমীয়ুঃ ॥ ৮ ॥ 

»৮* অথ পদ্-পাঠঃ *-- 

| 
মাতা। পিএম । খতে। আ। বভাজ। ধীতী। অগ্রে। মনসা । সন্। ছি। জগ্ে। 

সপ গড পা! ৩০০০ 

| 
স।। বীভতসুঃ। গর্ভইরস। | নিহদিদ্ধা। নমন্বন্তঃ| ইৎ্। উপহবাকম্। ঈমুঃ॥ ৮। 

মাতা সর্বস্ত নির্্মাত্রী পৃথিবী পিতরং পালকং দুল্যোকং তৎস্থং ছ্যুলো কস্থবাদিত্যমিত্যুথ: 

তম/বভাজ আভজতে | কিমর্থং 1 খাদে উদকে যজ্তে বা নিমিত্তে সতি। কেন দ্বারেগ? 

ধাতী ধীত্যা কন্দ্রণ! যাগাপ্িরূপেশ স্বকীধৈনা ম্যসোমা[দহবিষ!। তপ্তীত্যথঃ | অগ্রে ততঃ পূর্বং 

পিতা চ মনস। অস্তামতি প্রান্রবতা গেতস। সংজগ্োেহি সংশ্রিষ্টা বর্ধতে খলু বুষ্টিমকরো দিত্যথঃ| 

অনন্তরং সা মাতা বভত্ম্ঃ গর্ভবন্ধনেচ্ছাৰতী গভবসা গভরসেন গর্ভোৎপাত্বনিমিত্তেন রসেন 

নিবিদ্ধ। নিতবাং বিদ্ধাদীৎ। যদ গর্ভেরসঃ ওষধ্যাছ্যৎপাদনসমর্থং উদং যস্তাঃ সা তাণ 

উদকেনাতান্তং ক্রিন্রা নিবিদ্ধা' কৃষীবলৈহ্লমুখেন নিতরাং বিদারিত। ভবতি বাঁজাবাপার্থ 

আন্রায়ং সমাধির্য্। কাচন যোষিদপত্যার্থং স্বপতিং যুবানং যৌতি স চ তশ্যামন্ুরাগযুক্তঃ সঙ্গতো 

ভবতি | সা চান্তর্কাতী সতী পুতরান্ জনয়তীতি তদ্বদত্রাপি। অনন্তরং নমস্বস্ত হৎ ভাবিব্ীহি 

প্রিয়ংগ্।গ্ননবস্ত এবং উপবাকং উপেত্য ব্চনং পরস্পরং সম্যগতিবুদ্ধানি মস্তানীতি বচনমীযু 

প্রাপ্রতন্তি | যথা হবিলক্ষণান্নবস্ত উপ্ত্যে ব্চনং টগ্রযাদিবূপমীঘুঃ বৃষ্টো সত্যাং সম্ভার 

দ্বারা যাগমনুতিষ্ঠেযুরত্যর্থঃ | (১ম--১৬৪হ--৮স) | 

অথ নবমী-- 

| | | | 
যুক্তা মাতানীদ্ধ'রি দক্ষিগায়া অতিদগর্ভে। বৃজনীষন্তঃ। 

| ূ 
অগামেদ্বংসে। অনুগাঁমপশ্থাদ্িগ্বরূপ্যং ভরিষু যোজনেষু ॥ ৯॥ 



ও অক, ৩ অধ্যায়, ১২ বর্গ | ] চতুঃষষঁ তমাধিক-শততমং সুক্তং | ২৯৭ 

--* অথ পদ-প1ঠ: ০... 

ৰ | 1 পা | 
বুকা। মাতা। আসীৎ। ধুরি। দক্ষিণায়ঃি। অতিঠং। গর্ভঃ। বৃনীষু। অস্তরিতি। 

| | 
অনীমেত | বৎসঃ | অগ্র। গাস্। অপশ্ঠং। বিশ্বইরপ্যম। ঝিযু। যোজনেযু ॥ ৯॥ 

মাতা নিম্মীয়স্তেইন্িন তৃতানীতি মাত] ছোঃ দক্ষিণায়াঃ অভিমতপূরণসমর্থায়াঃ পৃথিব্যাঃ : 
রি নির্বহণে যুক্তালীৎ বর্ষণান়্ সমর্থাতূ দত্যর্থ। কথামতি তদ্বগাতে__গর্ভে। গর্ভস্থানীয় উদ্ক. 
'ঘো বৃজনীযু উদকবংন্থ মেখপও ক্তিঘন্ত্মধে! অতিঠৎ তিঠতি। অনস্তরং বংসঃ পুত্রস্থ।নীয়ঃ 
দকসংঘ ত্রিযু যোজনেষু মেঘরশ্মিপায়ুসংযু্ে যু সতন্থু অমীমেৎ বর্ষণসময়ে শবয়তি অনস্তরং 
খবরপাং বিশ্বরূপবতীং গামন্বপস্তুৎ অনুক্রমেণ পণ্ঠযতি বর্ধতীতার্থঃ। হয ত্রিষু যৌজনেষু 
এ বংলো মেধো বর্ষশায় গাং তূমিং প্রত্যমীমেৎ। অনস্তরং সর্ববো জনোইনুক্রমেণ বিশ্বকপ্যং 
ঃাদিতিরানারূপবতীং ভূমিমপত্তৎ পশ্ততি॥ ( ম--১৬৪হ_-৯ধ। )। 

ঙ ক 
দ্ 

অথ দশমী-- 
| ] | তি মাতু স্ত্রীন পিতুক্িভ্রদেক উধ্বান্তস্থো নেমব গ্রাপয়ন্তি। 

] ] 1 ] ন্্যন্তে দিবে! অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাঁচমবিষ্বমিম্বাম | ১০ | 

--*অথ পদপ।ঠ: ০. 

| | ৮ তিত্রঃ। মাতৃঃ| ত্রীন। পিতুন্। বিজ্রৎ। একঃ। উধ্ব?। তন্থো। 

| 
ল। ঈম্। অব। গ্রপয়স্তি | 

| ] 1 | | যস্তে। দিবং] অমুষা। পৃষ্ঠে। বিশ্বংবিদম্। বাঁচম্। অবিশ্বইমি্থাম্ ॥ ১* | 

একঃ প্রধানভূতঃ অসহায়ে। ব। পুত্রস্থানীয় আদিত্যঃ সংবৎসরাখ্যঃ কালে! বা তি! 
ও স্বষ্ঠাছাৎপাদয়িতীং ক্ষিত্যাদিলো ক্রয়ানিত্যর্থ | তথ। তীন্ পিতম্ জগতাং 
খিতুন্ লোকত্রয়ান্টিমানিনোহ গ্িবাযুন্ূ্যাখ)ান্ বিদ্রুৎ সন্ উধ্বন্তস্থৌ। উন্নত্তঃ অত্যন্তদীর্ঘ- 
তি তত বিবাদ স্থান! সধ্যপক্ষে সর্ববেভ্য উন্নতঃ ঈমেনং নাঝয্নপয়ত্তি গ্লানিং নৈৰ কৃুর্বস্তি কাল আদিত্যে। বান্তেন পরাভূয়তে। দ্িবঃ পৃষ্ঠে ছ্যলোকন্তোপরি অন্তরিক্ষে মন্রু্তে 
ংপরসপরং ভাষস্তে। দেবাঃ কিং বিশ্ববদং বিশ্ববেদনসমর্থী। বিশ্বৈধৈ ধিনীয়াং বা অবিশ্ব- 
 অর্ধধ্যাপিনীং বাচং গঞজিতঙ্ক্ষণাং অমুধ্য আদিতাসববদ্ধিনীং চন়্্্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ 

ইতি দ্বিভীয়স্ত ভৃতীয়ে পঞ্চদশো বগঃ ॥ ১৫ ॥ 



২৯৮ থথেদ-সংহিতা! | [১ মণ্ডল, ২২ অনুষাক, ১৬৪ সুক্ত| 

ৃ অথৈকাদশী-_ 

প্র 1 ] 

দ্বাদশীরং নহি তজ্ভরায় বর্ধন্তি চক্রং পরিগ্যামুতস্ত | 

| | | | 

আপুত্রা অগ্রে মিথুনাসো তত্র সপ্তশতানিবিংশতিশ্চ তত্থুঃ ॥ ১১1 

-»৮৩ অথ পদ-প1ঠঃ ০ -» 

| 1 | | | 

দ্বাদশইঅরম্। 'নছি। তৎ। জরার। বর্বন্তি। চক্রম্। পরি। গ্যাম। খতন 

আ। পুভ্রাঃ। আঅগ্নে। নি হী সপ্ত। হী বিংশতিঃ| চ। তনু ॥১১। 

গুতন্যোধধকণ্ত সত্যাত্মকস্ত বা আদিত্যম্ত চঞ্রং পুনগ্গনঃ ক্রমণশীলং মওলাখাং 

রখচক্রং ব| বর্বন্তি পুনঃপুনর্বর্ততে সঞ্চরতি । কুক? গ্াং পরি দুযুলোকশ্যান্তরিক্ষস্য পরিতঃ। 

কীদৃশং তত? দবদশারং ছাদশসংখ্যাক নাসাত্মকৈ মে বাদিরাস্তাতমকৈবা! অপবৈঃ রখাঙবয়বৈরত 

চক্র নহি জরায় নৈব খলু জরায়ৈ ভবতি। হছে অগ্যে। সর্ঘবদগমন্যুক্তা দিত যথা আগর 

স্কানরয়ে তত্দাত্মন। বর্তশনত্বাদসাবপ্যগ্লিরত্যুচ্যতে। জত্রান্মিন ত্বদীয়ে চক্রে মিখুনাদ। 

্রীপুংসরূপেগ পরম্পরং মিথুনীদ্ত1ঃ লগ্তশতা নি বিংশতিশ্চ বিং তুযুত্তরসপ্ুশতমংখ্যাকা 

পুত্রাঃ পুত্রবছুৎপন্তমানাঃ প্রাপিনাং তঃখ।ভ্রাতারো বা! অহে। রাত্রব্ষপাস্তস্থ তিঠস্তি নিপান্ান 

বষ্ট্যবিকশতত্রয়সংখ্যকান্তঙানি তাবৎ য এব রাত্রয় ইত্যেং তদ্বিভাগঃ | সপ্ত চ বৈ শতাি 

বিংশতিশ্চ লংবৎসরন্তাহোরাত্রাঃ ল এফোইজঃসমান ইত্যারণ্যকমূ। ( ১ম--১৬৪ম-+১১%)। 

অথ দ্বাদ্দশী-_- 

| | [ |. 1 

পঞ্চপাদং পিতরং ছ্ৰাদশীকৃতিং দিব আহঃ পরে অর্দে পুরীধিণমূ। 

। | 1 

আঅথে মে অন্য উপরে বিচক্ষণং সগ্ুচত্রে বড়র আশ্রপপিতমূ ॥ ১২ 

: -* অথ পদ পাঠঃ ০. 

। | | | |, 
পঞ্চহপাদম্। পিতরমূ । দ্বাদশহমাকৃতিম্। দিবঃ| আছ্ঃ। পরে। অধে | পরীর, 

| 1 | 1 
এ ॥ উস । আমা । উপার। বিইচঙ্গণম। সপগুৎ্চক্রে। বই সগনে। আছ । আর্পতম রি 



২ অক, ৩ আধ্যায, ৯৬ বর্গ] চতুহযষ্টিতমাধিক-শত ওমং সুক্তং। ২৯১ 
পঞ্চপাদং পঞ্চদংব্যাক খত্বাত্বকপাদোপেতং এতৎ হেমন্তশিশিরয়োরেকতাতিগ্রায়ং, 

পিতরং সর্বন্ত প্রীণকিতারং ঘবাদশাকৃতিং ঘাদশমাদ| এবার তয়ো যণ্ত তাদবপং পুরীষিণং 
বটাদকেন তথন্তং গ্রীণয়িতারং' বা1। পুশ্বীষিষ্ঠাদকনাম । উক্তলক্ষণং সংবংসরচক্রং দিবো 
দালোকম্ত পরে অর্ধে তাৎগ্থ্যাত্বাচ্ছব্যং পরিশ্থিন্দেংস্তরিক্ষক্ষণেইস্থিত আদিত্য 
টত্যর্, তন্বিন্প্পিতমাহঃ।. এত ছ্ত্তরস্থি তমত্রাপ্যন্যজ্জযতে। যদ্যত্র।পিঁতং তত্দধীনং অতঃ 
মংবংপরং পরারতষাহুরিত্যর্থঃ | অথ. অপিচ ইমে অন্তে কেচল বেদবাদিন এবম'ছুঃ। 
কিমিতি 1 উপগ্গে উপরমস্তেষস্মির,পরতাঃ প্রাণিনোইত্রেতি বোপরঃ সংবৎসরঃ তন্মিন্। 
কীশে? সপুচক্রে সপ্তাদিত্ারশ্মবন্তত্বারেণ চক্রস্থানীঘ। বস্ত ল.তখোক্ত£। ষদ্ অকপনতুরনাস- 
গ্ষাহোরাত্রিমুমূর্তানি সপ্ত সপ্তক্রাণি- পুনঃপুনঃ ক্রমখাণানি যন্ত তাদূশে ষড়রে ষড় তব এব 
অরাঃ নাতে গ্রতাতাঃ সম্ব্ধ। যন্ত তথোক্রলক্ষণে সংখৎসরে- রথে বিচক্ষণং বিবিধদর্শন- 
করগাদিত্যং অপিতম'হঃ | এতদছুক্তং : ভবতি--অমুমাদিত্যং" দক্ষিণোত্তররূপতিরগতেন্তা্র- 
মনদাদিতাবহ্য চ কাঁলাধীনত্ব'ত্তদধীনমানঃ। অন্যে তু সংবংসরাগ্ত।ত্মুকণ্ত, কালন্র হুর্য/ঃগমন'- 
গমন্সাধ্যতাভদান্তহমাহুরিতি | (১ম--১৬৪--১ খ)॥ 

ডি রঃ €- 

অথ ভ্রয়োদশী- _ 
] | | | | | 

পঞ্চারে চক্রে পরিবঞ্তমানে তন্িম্নাতস্থৃভবনানি বিশ্বা। 

| | | ] | তস্য শাক্ষস্তপ্যতে তরিভারঃ সনাদেব ন শীর্ধতে সনাভিঃ ॥ ১৩॥ 
০০০০০ 

০ 

স্”ঙ অথ পদ-পাঠঃ ৯. 
| 1) | | জরে । চক্রে। পরিহনর্ভম|নে। তন্িদ। আ। তস্ঃ। ভুবনানি। বিশ্বা। 

| ] / ] সি। ন। অক্ষঃ। তপ্যতে। ভূরিংভারঃ| সনাং। এব । ন। শীর্ঘতে। সইনাভিঃ ॥ ১৩। 
ও ভি “০০ 

চি আজ পর * 

শঞচারে পঞ্চহু'রূপৈরট্রঃ- যুক্তে সংবৎসরাত্মকে পরিবর্তমানে' সংবংসর পরি বংস* 
|দপেগ পুনঃপুনরাবর্তমানে সতি তন্মিন কালচক্রে বিশ্বাভুপনানি সর্ববাণি ভু 
খানি আত ভিসি বরততস্ত ইতার্থঃ। কি তত্ত চক্ন্ত মধ্যে বর্তমান; অক্ষ 
রিভার, সকলভ্বনবহনেন প্রতুষ্তভারে'ংপি ন তপ্যতে, ন গীভাতে। কিঞ্চ নাদের "ধন এব সনাতিঃ সমাননাতিকঃ সর্বদৈকরূপনাভিরসৌ ন শীর্ষতে' ন তিগ্ঠতে। 
ধা লৌকিকরথান্ষঃ ভারেপ ভগ্ন] ভবতি অক্ষঘাতেন চ ০০০ উত নাস্তীত্যর্থ; | ( ১ম--১৬৪কু--১৩৭)। 



2 খখেদ-সংহিতা | 1১ মণ্ডল, ২২ অন্ুবাক৮ ১৬৪ সু 

অথ চতর্দশী_ 
| | | ৰা 

্নেমিচক্রমজরং বিবারুত উত্তানায়াং দশযুক্তা বহন্তি।' 

| | | | | 

সূর্বস্ত চক্ষুরজসৈত্যারৃতং তশ্রিক্নার্পিতা ভূবনানি বিশ্বী ॥ ১৪॥ 

৮০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ] 
সংনেমি। চত্রম্। জআজরম্। বি। ববৃতে। উত্তানায়াম্। দশ। যুক্তাঃ| ব্হস্তি। 

চি রা এ । এতি। নন রী রা নী | ্ ॥ ১৪। 

সনেমি সমাননেমি একপ্রকারবহির্বলয়ং অক্ষীপ'নমিচক্রেং সংবৎসরাধ্যং অঞ্জং 

সঙাতনমপি জরারহিতং বিববুতে পুনঃপুনর্বরিশেষেণ বর্ততে।  উত্তানায়াং উধ্বতনাণাং 

ঈষায়াং উপরিবিস্তৃততুম্যাং বা দশ ইন্দ্রাদয় পঞ্চলোকপালাঃ ন্ষ'দগঞ্চমাশ্চত্বারে! ব্রাহ্গপাদয়ে 

বণাঃ মিলিত্ব। দশসংখ্যাকা: যুকাঃ স্বস্বব্যাপারযুক্তা বস্তি নির্বহত্তি কৃতসং জগনির্বতী 

তার্থঃ। তত্জিরবাহার্থত্বাৎ কাঁলস্ত কিঞ্চ সুরধন্তাদিত্যন্য চক্ষুঃ খ্যাতম্বতাবং সর্বহ্ চক্ষু-্থাশীরং 

ব| মগ্ডলং চক্ষুঃ খ্যাতের্ব। চা্টর্কেতি নিরুক্ম্ (নি* ৩৩)। রজলা বৃট্যুদকেন আবৃত 

ব্যা্ধং এতি গচ্ছতি। উদ্ধকং রজ্ উচ্যতে ইতি যান্ধঃ (নি* ৪1১৯ )। ভাতে মুলে খি। 

ত্ববনানি সর্বাণি ভুতজাতানি অর্পিত।' অপ্রিতানি সদধীনত্বাতেষান্॥ ( ১ম--১৬৪ক-১৪%।। 
কট ফী 

গু 

অথ পঞ্চদশী-- 

1 ] | ] 

সাকংজানাং সঞ্চথমাভুরেকজং ষড়িগ্তমা খষয়ো দেবজা ইতি। 

| ৃ | ] 

তেষ।মিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥ ১৫। 

স৮ঞ অথ পদপাঠ: ০. 

ৌ ৰা | 

সাকম্হজানামূ। সপ্তথম্। আহঃ | একংজম্। যটু। ইৎ্। যমাঃ। খবরঃ নেবইজা:| ইডি 

1 |] | 
তেষাম্। ইনি | বিহিতানি | ধামইশঃ। স্থাত্রে। রেজন্তে। বিকৃতানি 1 রূপই*2। ১৫ 



৪ অইক, ৩ অধ্যায়, ১৬ বর।] চতুঃষষ্ি তমাধিক-শততমং নক্তং | ৩০১ 

সাকঞ্জানাং একন্মাদাদিত্যাৎ সহোৎপননাং সপ্ডনামৃত্রনাং মধ্যে সপ্থথং সপ্তমযৃতুং ॥ 
থট্ছন্দদীতি থটু ॥ একজং একেনোৎপন্নমাহ্ঃ কালত বদ; | চৈতাদীনাং দ্বাদশানাং মাপানাং 
্বৎয়মেলনেন বসস্তাদ্ধাঃ বড়তবো ভবস্তি। অধিকমাসেনৈক উংপগ্ঠতে সপ্তমতু?ঃি ন চ তাণৃশে! 
মাদ এব নাস্তীতি মস্তব্যং। অন্ত ্রয্বোদশে! মাস ইত্যান্থরিতি শ্রুতঃ (তৈৎ সং ৬৫৩)। 
তদেবোচ্যতে। ষড়িস্তমাঃ ইচ্ছ এবকারাথঃ ষড়েব খতবে মাদদ্বয়রূপাঃ খষয়ে। গন্তার তে চ 
দেবছাঃ দেবাদাদিত্যাজ্জ(তাঃ টত্যেবমানঃ। সপ্তমাধানস্ত ত্রয়োদশন্ত মাসস্ত দেবগ্ীবঃ নিঃ- 
হর্ষোোধিকমাসঃ মণ্ডগং তপতেরবেরিত্যা দ শ্বৃতেঃ | তক্মাৎ ষড়েব দেবজ্জাঃ অদেবজজ এক 
তেষামৃতুনাং স্বক্বপানি ইষ্টানি সর্ধলোকাভিমতানি। ধামশঃ তত্বংস্থানে বিছিতানি পুথক্ পুথক 
স্বাপিতানি রূপশঃ রূপভেদেন বিক্ৃতানি বিবিধাকৃতিযুজ্জানি। স চ রূপভেদস্তৈত্বিরীষৈ- 
রাস্তাতঃ--সরসমহবসস্তার় প্রাচ্ছস্তবং গ্রীষ্মায়েত্যাদি (তৈৎ সং ৭২১০)। স্তাঁতে অধিষ্ঠাত্রে 
তথায় রেজস্তে চলস্তি অগছ্যবহারায় পুনঃপুনরাবর্তত্ত ইত্যর্ঃ ॥ ( ১ম-+১৬৪স্ব_+১৫৭% )॥ 

কট রন গ্ঁ 

অথ ষোড়শ-__ 
| ূ ] ] 

স্িয়ঃ ষতীন্তা! উমে পুংস আহঃ পশ্থাদক্ষত্ান্ম বিচেতদন্ধঃ। 

| | | 
কবিরধ্যঃ পুভ্রঃ ম ঈমাচিকেত যস্তাবিজাণাৎ স পিতুপ্পিতাদৎ ॥ ১৬ ॥ 

- « অথ পদপা$ঃ *--. 

| | | 
ভ্বিং। সতীঃ| তান্। উম ইতি। মে। পুংদঃ। আহুঃ। পত্তৎ। 

অন্দণইবান। ন। বি। চেতৎ। অন্ধঃ। 

ফাধঃ। যঃ। পুভ্রঃ। সঃ। ইম্। আ। চিকেত। যঃ। তা! বিইজানাৎ। 
গত গা জা গ্রি। এরা 

সং। পিতুঃ। পিতা। অনৎ॥ ১৬॥ 

মে মদীয়াঃ যাঃ দীধিতয়ঃ স্িয়ঃ সংস্ত্যানবত্যে। যোধিতঃ লতীঃ সম্যঃ যোধিদ্বছদকরূপগর্ভ- 
ধারণাত স্ত্ীত্বং এাং কশ্ীনাং আবিষইলিআ্বাৎ স্ত্রীলিঙ্গতা তান্ উ তান্ রশ্মীনেৰ পুংস আহুঃ 
থুইতবটযদকসেতৃন্ গুরুষানাছঃ॥ গ্রতিনিদ্দেশাপেক্ষয়া পুল্লিঙ্গত| ৷ অমুমর্থমভ্যন্তনিগৃঢ়ং 
ম্গথান্ জঞানবৃ্যুপেতঃ ক শ্চিম্মহান্ পশ্তৎ জানাতি অন্ধঃ অতথারপঃ স্লদৃষ্টিঃ ন বিচেতৎ ন বি5হ।তি ন গপাতি। কিঞচ হঃ কথিং ক্রান্তবশীপুত্রঃ ভ্ীপুকুষরগফবশ্মীনাং পুত, 



5 ধথেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল, ২২ অনুবাঁক, ১৩৪ পুজি? 
পুরু জগতাং ত্রাত! বৃটাদকলক্ষণোহস্তি স ঈং স. এব পুত্রঃ | বঙ ঈং এনমথং স্ত্রীণাং সতীনাং 
পশ্চাৎ পুক্ষভাবং আচিকেত সর্বতে। জানাতি। পিত্রোঃ স্থিতিং পুত্র এব জানাতি। নাস্টোঃ 

যঃ কশ্চিৎ তা তানি বিজানাৎ স্ত্রীপুরুষপুত্ররূপাপি জানীয়াৎ। স পিতৃঃ পিত1 সৎ পিত। বৃষ 

জগৎপালকে। র'শ্মসমূগঃ তন্যাপি পিতা আদিত্যঃ স ভবতি আদিত্য এব তবভীত্াখঃ| 

যন্ব। জৌকিকোক্তিরিয়ং। যস্তানি জানাতি লস এবং তবতি স্বঃং পিতুঃ পৃত্রঃ দয়পি স্বপুত্ত 

পেক্ষয়া, পিত! চ তবতি পুত্র পীত্র।দিসহিতঃ চিরকালং জীবী তবতি ইত্যধিদৈতম্। 
অথাধ্যাত্বং যা ইদানীং স্ত্রি্ঃ সতীঃ স্ত্রীত্বং প্রাপ্তা আহৃলীকিকাঃ ত| উ তানেব মে মহং 

পুংসঃ পুরুষানাহঃ গ্রতিপাদয়ন্তি তবজ্ঞাঃ। কথনন্তস্তান্তভাব; উচাতে | এক্যৈব নিরস্তসমন্ত্" 
পাধিকস্তাত্মনম্তন্দেহা বন্থানমাত্রেণ তত্তগ্যপদেশোপপত্তেঃ। শ্রধতে হি--সত্বং স্ত্ীত্বং পুমানপিত্ং 

কুমার উত ব! কুমারীত্যাদি স্ত্রীত্বং পুংস্বং চোয়মপি বস্ততে। নাস্তীতুযু্তং ভবতি। স্বৃতিরণি 

তদডাবং বোধায়তি--নৈব স্ত্রী ন পুবানে নৈষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ| বদ্যচ্ছরীরমাদত্বে তেন 

তেন ম চোগঠ ইতি। দ্বিতীয়ঃ পাদঃ পূর্ধ্বৎ। কিঞ্চ পুভ্রঃ বয়স! অল্পোইপি ষঃ কবিঃ 

ক্রান্তপ্রজ্জে জ্ঞানী স্ত।ৎ ঈমিমমথং স বিচিকেত জান।তি | এবমুকলক্ষণন্ত' পরমাত্মনঃ ত| 
তানি স্ত্রীতপুংম্বাদীরি' যো বিজানাৎ ওপাধিকানি জানীয়াৎ স পিতুঃ স্বোৎপাদ কম্াপি জান- 

রহ্কিতন্ত পিঠ! সৎ পিতৃবৎ পুজো ভৰতি। উক্তমথমগিপ্রেত্য তাক ব্রাহ্গপম্ _শিশ্ু্বা দি- 

রসে! মন্ত্রকতাং মন্ত্ররুদাপীৎ। স পিতৃন্ পুত্রক1 ইতামন্ত্রমতেত্যুপক্রদ্য তং পিতরে! ক্র ধর্ম 

করোষি বে! নঃ পিতৃন্ লতঃ পুল্রকা উত্য।মন্ত্ররত উতি-। সে] ব্রশীদ্দহং ব। ব পিতান্ছি যে! 
মস্ত্রুদদিতি দেবান্ পৃচ্ছন্ত তে দেব! অক্রনন্ এব ৰা ব পিতা যো৷ মন্ত্রকুদিতি তদ্বৈন উদজয়দ | 

মন্ত্রের কিল পিহৃত্বং তবুবিৎ পিতুঃ পিত! ল্দিতি কিনা “চর্যমি ত্যতিগ্রায়ত ॥ ১৬ ॥ 
ডি কী 

০ 

অথ সপ্তধশী-- 

| ৃ 
অবঃ পরে পর এনাবরেণ পদা বগসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাং। 

রা যার | 
সা কদ্রীচীকং ন্থিদর্ধং পরাগাৎ, কম্িৎসুতে, নহি যুরে অন্তঃ ॥ ১৭॥ 

৮ অথ পদপাঠ: *-৮- 

| | | 
অবঃ পরেপ। পরঃ| এনা। অবরেণ। পদ1.। বংসম্। বিভ্রহী। গৌঃ। উৎ। অন্থ!ং। 

| | | 
লা'। কদ্রীচী। কম্। শ্বিং।, অধম ।, পর1। অগাৎ। ক। শ্বিং।' 

] 

সাতে । নছি। যুথ। অন্তপিতি ॥ ১৭ ॥ 



২ টক, ৩ অধ্যায়, ১৬ বর্গ।] চতুষষ্টিতমীধিক-শততমং গৃক্তং। ৩৫৬ 

অন্রাঞ্ 'হয়মানাহতির্গে। বূপেণ সতয়তে | গৌঃ গোবূপা গমনশীলৈষা আভুতিঃ আন্তি- 

সংধেন পোব্যং বসং বংসস্থানীক্মগ্সিং অবঃ অবস্তাৎ অধোদেশে পয়েশ পদ পারেন 

গ্বাবয়বেনাকৃষ্স বিভ্রতী ধারয়ন্তী। তথ! পরঃ পরস্তাৎ উপগ্িদেশে এন! অনেনাবরেণ চ পদ 

পাদছয়েনাকৃষ্ তমেব বৎপং বিভ্রতী। উদস্থাৎ সুর্যযং প্রত্যুত্তিষ্ঠতি অগ্ৌ। প্রান্তাহতিঃ দম্যগা- 
দিত্যমুপতিষ্ঠত ইতি স্থৃতেঃ। »খৈবং কৃতবভী সা আন্ৃতিঃ কন্্রীচী কগতেত্)নিশ্চরগমশা 

আদিত্যং প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। কং স্বিং কং ফলগাজং পুরুষং প্রত অধ ধ অং্গমাগত্য বা 

অধ ঞধ্বং পরাগাৎ পরাগচ্ছতি। আগত্য চ ক শ্বিৎ হতে কুত্র প্রদেশে ফলমুৎপাদয়তি 

নহীতগগোবদিয়ং যূথে অন্তঃ সঙ্গাতীয়গোমধ্যে হতে সাধা'ণেঃন ধত্র কম্ধিন্ন হতে অপিড়ু 
কম্সিংশিদুষ্ঠাতরি অতঃ ল মহান কো সু খবিত। যদ্ব। আদিত্যরশ্মিদমূহ এব গোন্ধপেণ 

ভৃজতে। গৌঃ উত্তলক্ষণ! রশিূপা গৌবতসং বৎসনদ্রক্ষণীয়ং য্মানং উক্জক্রষেণ বিশ্রতী 

উদস্থাং। অথ তথ কৃত্বা লা কন্দরীচী অপৃশ্বগমন! সতী কং ম্থিদ্ধং খদ্ধং অর্ধস্থানভাঞ্ং ব 

কংন্বৎ পুরুবমাদিতাং পরাগাৎ অগ্রতিনিবৃন্তাগতী তন্ন যন্ত্যেতাঃ ুধ্স্ত বস্ময়ো বত 

দেবানাং পতিরেকোহধিবাস ইতি শ্রুতেঃ | তথ] কৃত্বা চ কন্ধিৎ সুতে কশ্বিনন্্রাদিলোকে 

জনয়তি ন নর্ধত্র । শিং লমানম্1 (১ম--১৬০স-১৭)। 
ি রি ১) 

অথাষ্টাদশী-- 
1 | ] 1 

অবঃ পবেণ পিতরং যো অস্ত।নুবেদ পর গনাবরেণ। 

| ] ] 
কবীয়মানঃ ক ইছ প্রবোচদ্দেবং মনঃ কুতে! অধিপ্রজাভমূ ॥ ১৮1 

»" অথ পদ পাঠঃ *-- 

। । | ] 
অবঃ। পরেগ। পিতরম্। যঃ| অস্ত। অনুইযেদ। পরঃ। এন। অবরেণ। 

1 | 1 1 ] 
কবিংয়মানঃ | কঃ। ইছ। প্র1 বোচৎ। দেবগ্। মনঃ| কুতঃ| অধি। প্রইজাতম্॥ ১৮1 

অবং অবস্তাৎ স্থিতং আন্ত পিতরং এনল্লোকপাঁলকমণ্িং পরেণাদিত্যেন সঙ্থ 

যোইন্বেদে অনুক্রমেণ জানাতি তথ! পরঃ পরস্ত'ৎ স্থিতমাদত্যমন্ত পিতরং পাঁলকং 
মোপীমমেধবলোকং বৃষ্ট্যাদন। পাঁলয়তি। তাঘৃশমারিতাং এন! অনেনাবরেণাগ্নিনা লহ 

যোইহবেদ অগ্র্যাপিতৌ। ব্যতিহারেণোপাস্তে। মদ্বা অভিভূবজন্তমক্তৌ উদ্ধন্ধ সত্বো 
অতএব স্বাধীনমায়াবেতৌ একছেন যে'ইধিগচ্ছতি ল তাদৃশঃ পুরুষঃ কবীরমানঃ কবি- 



৩০৪ খখ্বেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল, ২২ অঙ্থুবাক, ৯৪ সুক্ত। 

বন্দাচরন্ ক্রান্তদ্শীত্বদীত্বনঃ খ্যাপয়ন ক ইহান্রিক্লে'কে গ্রবোচৎ গ্রববীতি। কিঞ্চ দেবং 
ঘ্বোতমানং দেবন্ষিমমলৌকিকং বা মনঃ কুতঃ কন্মাদদৃষ্টবিশেষাদধি আধিক্যেন প্রজাত! 
উৎপনং | উভগ্ছমটী ভুল ভমিত্ার্থ: ॥ (১ম--১৬৪হ-+১৮৭ )। 

এ ষ্ 

অধৈকোনবিংশী-_ 
ও | | | 

যে অর্ধঞ্চস্তা উ পরাচ আুর্ষে পরাঞ্চত্তা! উ অর্ববা চ আহ্ুঃ। 

| | | 
ইন্দ্রশ্চ য। চক্রথুঃ সোম তানি ধুরা ন যুক্তা রজসো বহুস্তি ॥ ১৯॥ 

০ অথ পদ-পাঁঠ *-.» 

| | 
যে। অর্বাধ্চঃ। তান্। উম্ইতি। পরাচঃ। আছঃ। ধে। 

| | 
পরাঞ্চঃ। তান্। উম ইতি। অর্বাচঃ। আছ্ঃ। 

| | | | 
উত্ত্রঃ। চ। যা। চক্তথুঃ। সোম। তানি। ধুরা। ন। যুক্তাঃ। রজসঃ। বহুস্তি॥ ১৯। 

যে শুর্যসোময়োশ্চক্রে বর্তমান রশ্মায়ো গ্রকাদয়শ্চ তৎপরিভ্রমণবশেন অর্বাঞ্জ! 

অর্বাগঞ্চনাঃ আধোমুখাঃ সস্তি তা উ তানেব পরাচ আহৃঃ। পরাজ্ভুপাং ৮ নানুধব 1নাচ 

কালবিলঃ| তথা প্রথমং যে পর1ধঃ পরাগঞ্চনা তা উ তানের অর্ব'চ আহ্ঃ| হেসৌম! তং 
টন্্রঃ পরমেশ্বরঃ ইরাং ভূমিং বৃষ্ট্যাধারক আদিতাঃ যন্থা দ্বদশাদিত্যানাং মধো উন্ত্রোপোকঃ 

বিবন্বদিন্ত্রযৃত! ইত্যুজত্বাদয়মূপীন্দ্রঃ স চ যুবাং যা যানি মণ্ডলপরিত্রধণাঁনি চক্রথুঃ কৃতবস্তৌ তানি 

রজসো রঞ্জনাত্মকম্তা লোকন্॥ কর্মাণি ষ্ঠী। লোকং বহস্তি নির্বহস্তি। অত্র দৃষ্টাত্তঃ--ধুর 
ন শকটাদৌ ধুব্যুকাঃ সংসদ্ধ। অস্বাদয়ো যথা ধুরং বহস্তি তন্বৎ | বস্থা এতৎপূর্ববাধে দৃষ্টান্তিত! 

ধুরাযুক্তাঃ ধরিস্থিতং চক্রমপি ধুরশকেনোচাতে | তত্র যুক্তাঃ সমর্পিতাঃ পুরুষাঃ তৎপরিত্রষণ 

বশেনার্বাঞ্চঃ পরাঞ্চো তবস্তি। পরঞ্জোপার্বাঞ্চে! ভবস্তি তন্বৎ॥ ( ১৭--১৬৪ক--১৯৭1)। 
চি কী 

প্ 

অথ বিংশী--. 

| | 
দ্বা স্থপর্ণণ সযুজ! সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 

| 1 1 ] 
তয়োরম্যঃ পিপ্ললং স্থাদ্বত্যনশন্নন্যো। অভিচাকশীতি ॥ ২* | 



২ অক, ও অধ্যায়, ৯৭ বর্গ।] চতুষেস্টিতমাধিক শততমং সুর্ং। ৩৫ 
১ অথ পদ-পাঠঃ ০. 

॥ | 1 1 দ্বা। ভুইপর্ণা। শুহযুঞগা। সখার।। সগানম্। বৃক্ষদূ। পরি। সন্বজাতে ইতি। 
* উরি জট এ 

1 | ৃ | ভয়োঃ| অন্ঃ | পিগ্লীণম্। শ্বাহছ। অত্তি। অলশ্রন। অন্যঃ | তি। চাকশীতি ॥ ২০ 

অত্র লৌকি কপক্ষতবৃষ্টান্তেন জীব পরমাতঝ্মানৌ তুঁয়েতে। থা লোকে হ্বৌ স্থপণে" 
স্বপতনৌ পোভনগমনৌ সুজ! সমানযোগো পখায়ৌ সমানধ্যানৌ সমানং বৃক্ষং পরিষন্বাতে 
একমেনবৃক্ষং পরিধন্বজাতে আশ্র়তঃ। ওয়োরন্যঃ একঃ পিপ্ললং পৰ্কং ফলং স্ব'ছত্ত 
্বচতরমন্তি অপরঃ অনগ্পন অভ্চাকশীতি অভিপশ্ততি । তদ্ধং দ্বৌ স্থপর্ণস্থানীয়ো ক্ষেত্রজ্ঞ 

 পরমাত্মানৌ লধুজ। সমানযোগো যোগোনামসংবন্ধঃ ল চ তাদাতুলক্ষণঃ স এবাঝ্মা পরমাত্মনঃ 
সব্ূপং যস্ত জীবাত্মনঃ এবমেকম্বরূপাবিতার্থঃ। অনেন ভাস্করমতানুলারিখোইতিরেকনায়ো 
দীবাতা। পরমত্মনোনান্তঃ। সচ পরমাত্! জীবাদন্টোজীবাশ়ণাদিতি মতং নিরন্তুং ভবতি। 
নু সংবন্ধোদিষ্ঠঃ স চ পক্ষিণোরেবভেদমপেক্ষতে অতঃ কথমৈকাত্মযমিতি ন ওপাধিকভেদং 
বাপ্তবাতেদং চাপেক্ষ্য প্রতবত্বঃ অতএব সখায়ৌ সমানখ্যানৌ নাশ্তধ্যানৌ নম্বেকস্ত ফাঁঁশং 
খ্যানং তাদুপমেবাস্তস্তেতি ব্যুৎপত্তা তেদঃ শ্টুউং প্রতিভাতি। কথং তদাত্মামূচ/ত ইতি ন 
ব্তব্যং' লাত্র পরস্পরং দৃষ্টাস্তদা্1স্তিকডাবঃ। আঅপিতু যন্ত যাতৃশং খ্যানং শ্ছুবণং 
পরমাত্বনঃ তদেবখ্যানমিতরন্তাপি জীবাত্মন ইতি সথায়াবিত্যুচ্যতে এক কপ প্রকাশা বিত্যর্থ;। 
অত উপপরমৈকাত্মাং অনেন বাণ্তবভেদোইপি নিরস্তঃ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ইত্যত্র 
হথাপয়া শ্বরাতাবাছুভয়োরেকাশ্রয়ত্বমভূাপগন্তবাম্ তদ্বৎ সযুদ্ধ। সখায়াবিতু)ভরআ্াপ্যেক- 
ঘোগধ্যানে আশ্রয়ণীয়ে বৃশ্যত ইতি বৃক্ষ: দেহঃ সচোভয়োঃ সমান এক এব জীবস্ত 
োগার্ধাৎ পরমাত্মন! স্থষটের্শহাভূতৈরারন্বত্বাত্তন্তোপলন্ধিস্থানতত্বচ্চাভয়োরপি সমানঃ | 
তাদুশং সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিতবক্ধতঃ আশ্ররতঃ ন চ জীবস্ত। বস্তুত ঈশ্বরে 
ফথং জীববুদ্ধা। সংসারশোকানিতি বাঁচাং। তোর হকৃতত্বাং তথ চ'থর্বণিক1 অনুমন্ত্র- 
মায়ায় অন্য সন্দেহছনিবর্তকমুদ্ভরং মন্ত্রমবমামনস্তি। সমানে বৃঙ্ষে পুরুষ! নিমগ্রে! 
অনীশয়! শোচচি মুহমানঃ। জুইং যদ] পশ্যঠ্ান্তমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ইতি। 
মন্ত'য়মথং-.এক আব শরীয়ে পর্ণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা নিমগ্নো নিগৃঢ়ঃ সন্ স্বরমপীশ্বরো- 
গ্যদীশতবু্ধা| মুহামানো! মৃঢঃ লন শোচতি। সংসারে অহং কর্তা ম্থখীছুঃখীতি জনন, 
বণেতবতি। দা তু জুষ্ং নিত্যতপ্তং অন্তং সংসারশোকাতীতং ঈশং পরমেশ্বরং পশ্ঠতি 
বনগতয়া সাক্ষাৎ কর়োতি তদ! বীতশোকঃ দ্েহাদ্যতিরিক্তঃ স্ব্বূপসাক্ষাৎকারেণ গত- 
ভাপত্রঃঃ সন অন্ত মফিমানমিতি নিরগ্তসমন্তৌপাধিকন্ত পরমেশ্বরস্ত মহিমানং সার্বাত্যয 
্ব্াদিমহিমানমিতি এতি প্রাপ্লোতি ন চ তডভাবানতত্ তন্মহিম! গ্রাপ্যতে অতন্তন্ধ'পা 
তবতীত্যর্থঃ | তশ্মাদস্বত এক এব ভেদস্ত মোহরুত ইতি প্রসিদ্ধম। অনুভবদশায়াং 
মৌকিকবুদ্ধযাভেদমত্যুপেত্যোট্যতে। তয়োরন্তো জীবাত্ম। পিপ্ললং কর্দফলং শ্বাছুন্বাছু- ইত্সতি ভুংক্তে। হন্ত হহুপার্জিতং তত্তন্ত স্বাছ ভবতি। অন্ত: পরমাত্ম! অনগ্নন্ আপ্- 

খাদ ২য় অইক-- ৩৯ ( ১* সং) 



৩০৬ খথেদ সংহিতা | [১ মণ্ডল; ২২ অন্ধবাঁক, ১৬3 শক্ত] 

“কামতেনাভুঞানঃ স্প্হাঁয়! অভাবাৎ আগ্তকামস্তকাঃ ম্পৃহেতি স্থৃতেঃ। তন্রাদবাস্তবতো, 

মুপজীব্য তয়োরন্ত ইত্যু্তম্। বস্ততন্বনীশয়। শোচতি। মুহ্মান ইত্যক্তত্বাৎ অভ 

এব। ভাদৃশঃ পরমাত্ম। অভিচাকশীতি স্থাত্মন্ধ্যন্তং অগংসাক্ষিত্বেনেক্ষতে | অন্র তৌ দো 

প্রতিঠিতৌ ন্থকৃতৌ ধর্ম্মকর্তীরাবিত্যাদি নিরুক্রে গতং (নি ১৩.৪৩)। অন্ত নত 

ধ্যাখ্যানমনুসন্ধেয়ম্। (১ম--১৬৪সু--২০৭)। 

ইতি দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ে সণুদশো! বি ॥ ১৭ ॥ 
ীঁ বসি 

অখৈকবিংশ-- 
| | | | | 

যত্রা স্থপর্ণা অম্ৃতস্য ভাগমানমেষং বিদথাভিম্বরন্তি। 

| | | 
ইনো। বিশ্বস্ত ভূবনস্য গোঁপাঃ সমাধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ॥ ২১॥ 

--* অথ পদ-পা$ঃ ০... 

্ | রং | | 
যত্র। স্বহপর্ণাঃ। অমৃতন্ত। ভাগম্। অনিহমেষম্। বিদথা। অন্ভিহস্থত্তি। 

| | া | | 
ইন: বিশ্বস্ত | তুবনন্ত। গোপাঃ| সঃ। মা। ধীরঃ| পাকম্্। অত্র। আ। বিবেশ॥২১। 

যত্রাদিত্যমগ্ডলে ন্তৃপর্ণাঃ সুপতনাঃ শোঙনগমন। রশ্মন্: অমৃতগ্তোদকত্ত ভাগং ভজনীয- 
মংশং আগায় অনিমেষংং অনবরতং বিদথ| বেদনেন জ্ঞানেন অন্মাভিরেবং কর্তব্যমিতি 

বৃদ্ধা! অ্িম্বরস্ভি অভিগ্রাপর়স্তি। যশ্চ বিশ্বস্ত ভুবনস্ত ভূঁতজাতন্ত ইনঃ ম্থামী তথা তথ্য 

গোপাঃ গোপায়িতা রক্ষিতায়মান্গিত্যঃ সঃ পরমেশ্বর ধীয়ো ধীমান প্রাপান্নগ্রবুদ্ধ 

যুক্তঃ সন মা মাং পাকং পক্তব্যং অপক প্রজ্ঞং অত্রান্মিন শ্বকীয়মগ্ুলে আবিবেশ 

গ্রবেশয়তি। অত্রান্মীয়ে দেছে বা নিয়ামকতয়। প্রবিষ্ট ইত)ধিদৈবতপক্ষে। অথা" 

ধ্যায্মপক্ষে হত্র ঘন্রির।ত্বনি সুপর্ণাঃ শোহনপতনানি স্ব স্বিষরগ্রহণায় গমনকুশলা নীক্িয়াণি 

চক্ষরাীনি অমৃতন্ত ভাগং জ্ত্র বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তমমৃতমিতুযচ্তে। তত্ত ভাগং ভজনীয় 

্বস্বাংশং অনিমেষং নিমেষরহিতং অনারতং বিদথা বেদনেন বৃত্তাবজ্ছি্টৈতগ্লেনাবরদ্ধা 
'অভি্বরস্তি অভিপ্রয়স্তি আবরণাপগমনেন ক্ফোরয়স্তি। ফিঞ্চ যন্থি”ঃ স্থাম্ন্ত দে 

বিশ্বস্ত ভুবনন্ত গোপাঃ গোপায়িতা রক্ষিত! বঙা বিশ্বস্ত ভুবনভ্ত ভূৃতজাতগ থাম 

অন্ত দেহস্ত গোপাঃ অনেন তত্বং পদাথস্কোরেকদ্ং প্রতিপাদিতং ভতত্ি | স পরমেশ্রো ধা 

সমাধিনিষ্ঃ সর্বদা অবিক্রি্ঃ ম। মাং পাকং পরিপকধনস্কং যাগদানার্িনা আগত? 

জন্তমন্ত্থেন দর্পণবদতিনির্দ্রলদত্বোদ্রিকমনন্কং মং আবিবেশ উত্তর্ূপে চিত্তে তাশ 
বন্তঃ স্ুরতীত্যর্থঃ | যহ্ধা পরিপরধনাহং পূর্ববমজ্ঞ। নদশায়াং দন্ত ঈশ্বরোধত্তীতাবিদ্ধান্ রঃ 

পরমন্তি বশ্চিৎ নর্বজ; লর্কেশ্বর: সতাজঞানাদিলক্ষণ ইতি নিশ্চিত গশ্চাৎ গুরপাগ: 



২ অক, ৩ অধ্যায়, ১৭ বর্গ। ] চত্ুঃষট্টিতমাধিক-শততমং সুক্তং | ৩*৭ 
ভাধ মল. এবাহমন্্ীতি মত] এবং পারংপর্ষেণাবগত্যা সংভাবনাবিপরীত ভাৰনেন্যুদস্ত, 
 দ্কাবনয়া সাক্ষাতক্ত্য পরিপুর্ণণ পরমাত্মাভুবমিতার্থঃ। কআয়মের সমাধীরঃ1। গাকমত্রাবিবে- 

শতানেনোচাতে |, নহনবচ্ছিননস্তা পরমাতবনঃ সর্বত্রব্যাপ্তত্বাৎ গ্রাপ্তিরেব নোপপদ্ভতে | 

পংপ্রতাত্র প্রাপ্তিঘিবিধ! প্রাপ্তপ্রাপ্ধিরপ্রাপ্ত প্রাধিগ্চেতি। গ্রাপ্তশ্তাপি কংঠেচ।মীকরগ্তায়েনা 

নরণক্ঞানহানদ্বারেণ প্রাপ্তিকপপপদ্ভতে | অন্য মন্্রস্ত ঘন্সিরুক্তং অত্র স্ত্পর্ণাঃ ( নিঃ ৩১৩) 

পুগতন! আদিত্যরশ্মর ইত্যাদিকং তদত জষইটব্যমৃ॥ (১ম--১৬৪ম +২১খ)। 

অথ দ্বাবিংশী _. 

| ূ | | ] 
যশ্মিন বৃক্ষে মধ্বদঃ ভ্পর্ণণ নিবিশন্তে স্থবতে চাধি বিশ্বে। 

| | | | 
তস্তেদাহুঃ পিপ্ললং স্বাদগ্রে তন্নোমশদ্যঃ পিতরং ন বেদ ॥২২॥ 

শর হা 

»৮* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

ও ৃ | | | ৃ 
বন্দিন। বৃক্ষে। মধুহমদ:।| সুৎপর্ণাঃ| নিইবিশত্তে । সুবতে। চ। অধি। বিশ্বে। 

পরি ্পাস্পেস্পি | উট গার 

| | 
তত্্। ইৎ। আহঃ| প্লিলন্। ম্বাছ। অগ্রে। তৎ। ন। উৎ। নশৎ। 

পপ ভা পাস 

| | 
যঃ) পিতরম্। ন। বেদ ।২২॥ 

অত্র বৃক্ষত্ব রূপককল্পন! অধদৈবতে আদিতং অধ্যাত্মমাত্মনং চ প্রশংমতি। যশ্রিয।- 

দিত্যে বৃক্ষে বৃক্ষবৎসর্ব্ষফলাশ্রঃভূতে মধবদঃ মধ্বিত্যুদ্কনাদ তদদন্তীতি মধ্বদং উদকত্যা- 

তার; নুপর্ণাঃ স্ুপতনা রশ্ময়ে! নিবিশস্তে প্রবিশস্তি রাত সুবতে চ পুনরুদগ্বকালে প্রকাশং 
জনযত্তি চ| বন্মাধাদিতযাৎ কুত্র অধিবিশ্টে বিশ্বন্তোপরি তন্তাদিত্য বৃক্ষস্ত পিপ্ললং পালকং 

ফলং শ্বাতরসবৎ গ্রে উপনি- উপাসনানম্থরং আহ্ কথ্য়ত্তি তত্ববিদঃ। যদ্বা সর্বন্ব, 

ইপরিবর্তমানমাহঃ। ঈদুশং পিতরং জগতঃ পালয়িতারং যে। নরো৷ নব্দেনোপান্তেল 

তায়ারপৎ। নশতিরতিকর্মা। ভৎফলং ন প্রাপ্পোতি। বেদিতুস্ত অগ্রে পিগ্নলমাুরিত্যর্থ ঈৎ 
পুন ইতাধিদৈবপক্ষে। অথাধ্যতআব্পক্ষে। যন্মিন্ পরমাত্মনি বৃক্ষে বুকবদ্গনাদিরণ্িতে 
দবিক্রিযে সথপ্ণাঃ, শো তনগখনা নীন্তরিানি মধ: মধুনে। জ্ঞানস্ত অীণিত জ্ঞানেন জ্ঞান- 

া্ীতর্ঘ; নিবিপস্বেত্বাপকালে শ্ব্থবিষয়েস্তাঃ গ্রতিনিবৃজানি, আঝনিবৃত্তা লীয়ন্তে পুনঃ 
ইবোধকালে' অধধিবিষ্ষে: বিশবক্তেঠপরি হুবতে চ উত্্তি স্বস্থবিষয়ান্ লভত্ত ইতর) | তলত 
বান্বনঃ পিপ্নলং পালকং, সংলারত উদ্ধারকং স্থাছু জস্বাদনীয়ং অমৃতত্বলক্ষণং জ্ঞানং 

অিলাহাদনে পুনঃ ক্ুহ্ধাপে/কসোহপরাদরণাদযে। ন. ভবন তাত স্থাঘৃতসং ইত্ধর 



৩০৮ ধথেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল ২২ অন্ুবাক, ১৬৪ সুক্ত। 

তবর্নাদিফলানি পুনর্জননাস্া পাদকত্বাৎ আপাতন্বাছনি তৎফলং আগ্রে স্বরূপজ্ঞানোত্বরকাল, 

মাহঃ। বঃ পুমান্ পিতরং পালকং জ্ঞানফগং তৎফলাধারমাত্ানং বাঁ ন বেদ ল জানাতি 

গুরুশান্ত্রৎ স তৎফগং নোরশৎ ন প্রাপ্পোতি। অত আত্মানং যো বেদ স' এব তন্মোন্দফলং 

গ্র প্রোতীত্যর্থ; | যদধ। চর্ধবদাীকাশমিত্যাদি শ্রুতেক্তনাৎ অন্টোপায়স্তা মৃতত্বগ্রাপ্তিং নিবারয়তি। 

ব্হ্ধবেদ ব্রদ্বৈব তবতীত্যাদিকানুজ্ঞা প্রাপ্তিমাহ | তণ্মাদীদুশং পরমেশ্বরং বিদিদবা 

মুক্তে। ভূদ্াসমিত্যর্থ; ৪ ( ১ম--১৬৪সথ-_-২২৯)॥ 
গু উট. 

গু 

অথ ভ্রয়ে।বিংশী-_- 

ৰা | | | | ] 

যদগায়ত্রে অবিগায়ন্্রমাহিতং 'ভ্রেউভাদ্বা ব্রৈউ.ভং নিরতক্ষত। 

] | | 

যদ্ধা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইত্দ্বিত্স্তে অস্ৃতত্বমানশুঃ ॥ ২৩॥ 

»-+* অথ পদা-পাঠঃ *-. 

| | | 1 | 

বং। গীয়ত্রে। অধি। গারত্রম্। আহহিতন্। তৈস্তভাৎ। বাঁ। ত্রেস্তদম। নিঃইঅতক্ষত। 

| | | 
বং) বা। জগৎ। জগতি। আহইহিতম্। পদম্। যে। ইৎ। তথ। বিছুঃ। 

তে। অমুতহত্বম। আনগুঃ ॥ ২৩॥ 
গছ) ও ও পারা ৪৮ উল 

গায়ত্রে অধিগাকরমাকিতং প্রাথম্যাৎ সর্বৈঃ স্তত্যত্বাচ্চ গায়তীতৃঃ তদীয়ং স্থানং গায়তরং অধ 

উপরি তত্র গায়ত্রং আগ্নেয়ং পদং আহিতং । গ্রথমস্ত্বাৎ গাঁ়তি ত্রারজ্মে চেতি ব্যাং 

চ। প্রজাপতে্দখাদগায়ত্রাসচোৎপরস্বাততক্রযা্জিরপি গায়ত্রঃ গায়াত্রাছগ্রিরিতি শ্রুতেঃ। 

ভূম্যামরিঃ স্থাপিত ইতি বস্তি তথ ব্ৈষুভা দ্বিতীরতাৎ বৃষ্টির বিছাব্রপত্রিস্তো তযু্ানত 

রিক্ষাতৈটুমং | অিন্তোভযুকং উধবা ধনতর্ধগ লক্ষণন্ভোতত্রয়োপেতং বাছুং নিরতক্ষত ধু 

সম্পািতবন্তে দেবা ইতি যদন্ত। বা অথবা জগতি সর্বৈর্ন্থব্যে উদগ ততমে বা তৃতীয় 

ছ্যুলোকে চ জগৎ গমনশীলং আদিত্যাথ্যং পঙ্দমাহিতরিতি যদভ্তি তর্গিদং জিতু স্থানেযু য়গা 

অগ্ল্যদ'নাং পদাধানং ষ ইৎ যে এব নরা বিভর্জানস্তি ত এবামৃতত্বদানপু* অমরগর। 

পদমাপু.বস্তি ইত্যখিলোকম্। অথাধিযজ্ঞং গাঁয়ত্রে প্রাতঃপলনে আধি উপরি গা়তং দঃ 

পদমাহিতমিতি বৎ তথা বষ্ুগাৎ মাধ্যন্দিনাৎ সবনাৎ তৈটুগং ছনো! নিরতগ? এ 

আহিতমিতি যৎ বাঁকিং চেত্যর্থ জগতি তৃতীয়লবনে জগৎ জাগতং পদ্মাহিতমিতি ৭] 

তন্তাদৃশং সবনত্রয়েহু ছনান্তরযলংস্থাপনং যে! নর! ব্ছঃ যক্গমান বিছুর্জানস্তি তে অমৃত 

ৃ ূ. 
জানানু্ঠানহারেশ মে।্ষমানপডঃ আগুবত্তি। অথব| গাযতে প্রাতঃসবণে ভিযু সবনেযুহদ 

| 



টক, ৩ আধ্যার, ১৮ বর্গ। ] চতুঃষষ্টিতমাধিক-শততমং সূক্তং | ৩৯৯, 
পরিনাণাৎ সবনান্তপি তত্তচ্ছদাঃ শবেনোচ্যন্তে। গারত্রং প্রতুঃসবনং অৈট্ুভং মাধ্যন্দিন৬- 
গবনং জাগতং তৃতীরসবনমিতি শ্রুতেঃ ( তৈ* দণ ৬৪1৫ )। তাদৃশে গ্রাতঃসণনে অধি 
টপরি গারত্ং অষ্টাক্ষরাত্মকং আহাবা গ্রতিগররূপং গায়ত্রং পদমাহিতং তদ্যথা হোতা- 
শংসাবোমিতি ত্র্যক্ষরেপণ আহ্বয়তে তথাশেংসামো দৈবোমিতি পঞ্চক্ষরেণাধব্ুঃ গ্রতি- 
[গাতি। তন্মিলিত্বাহষ্টাক্ষরং সংপন্ভতে | তচ্চ ট্ংক্ষরং গামত্রীনদৃশং। তস্তা অপি পাত্তা ষ্টাক্ষর- 
ৎ ইদমেকং প্রাতঃসবনরূপে গায়ত্রে গায়ত্রপদ প্রতিষ্ঠাপনং য তথ! সবনান্তেংপি শংসনানস্তর- 
কৃথং বাচীতি চতুরক্ষরমাহ। হোত! ওমুকৃথশ! ইতি চতুরক্ষরমধবর্ধ,ঃ তদষ্টাক্ষরং সংপদ্াতে। 
এতদপরং গায়ত্রে গায়ত্রস্থাপনং। তথ! ত্রেট্ুভান্মাধ্যন্দিনসবনাৎ ত্ৈ 5ং আহাবগ্রতিগরণ- 

গং পদং নিরতক্ষত আত্বন্থঃ তদ্যথ|--মাধ্যন্দিনসবনে হোতা ধবর্ধে। শোংসাবোমি ম্যাহবরতে। 
ডুক্ষরেণ অধ্বর্ধশ্চ শংসামোদৈবোমিতি পঞ্চক্ষরেণ প্রতিগৃণাতি। তন্সিল্তৈক।দশাক্ষরং 
পতে। ইদমেকং মাধ্যান্দনসবনাদৌ ব্রৈটুভে &টুভাধানং। তথ লবনাস্তেংপি 
ংসনানস্তরং উকৃথং বাচি ঈন্ত্রায়েতি সপ্ত।ক্ষরমাহ। হোতা অধবর্ধশ্চোমুকথশ! ইতি চতুরক্ষরেণ 
তিগৃণাতি। তম্মিতিত্বৈকাদশাক্ষরং সংপদ্ভতে। ইদমপরং তৈুভে ত্রৈটুভস্থাপনং। তথ 
তীয়সবনে হোতাধবর্যোশোশোংপাবোমিতি সপগ্ত।ক্ষরেণাহ্বায়তে | শংপামো দৈবোমিতি 
াক্ষরেণাধবর্য প্রতিগৃণাতি। তৎ ত্বাদপাক্ষরং ভবতি। তদিদং প্রথমং জাগতে জাগতোৎ- 
[দনং। তথ পশ্চাদপ শংসনান্তরমাহ। উকৃথং বাচীন্ত্ায় দেবেভ্য ইতি এতদেকাদশক্ষরং 
বতি। তমিদজ্রং সম্তমিন্্র ইত্যাচক্ষত ইতি শ্রুতেঃ। সংখ্যাপৃষ্থিঃ ওমিত্যধবর্ধ রেকাক্ষরেণ 
[তিগৃণ্যতি। ত'ন্মলিত্! ্বাদশাক্ষরণ সংগন্যতে | তদ্দিদমপরং জাগতে জাগতপদস্বাপনং | এবং 

যু ছন্দস্ন্ ত্রিষু গায়ত্র্যািলবনেষু গায়ত্রাদিছনন্ত্রয়ঃ পদপ্রতিষ্ঠাপনং এতৎসর্বমৈ তরেক়- 
ক্ষণে দেববিশঃ (এ্* ব্রা ৩1১২) কররিতব্য। ইতি খণ্ডে বিস্পইমায়াতম্। তত্তাদৃশং 
দমি ছন্দঃস্বাপনং য ইত্তদ্ছুঃ শে এব জানস্তি ত এবামৃতত্বামানগুঃ প্রাপু বসতনুষ্ঠানন্বার) 
বমজানস্তোহমুষ্ঠ।নেনাপি ন ফলং প্রাপুবস্তীত্ার্থঃ। তন্ত সা্কল্যাভাবাদিতি ভাবঃ ॥২৩॥ 

অথ চতুর্ববংশী-_ 
| | 

গায়ত্রেণ গ্রতিমিমীতে অর্র্মর্কেণ সামত্রৈষ্ভেন বাকম্। 

| | | | 
বাকেন বাকং দ্বিপধাচতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ ॥ ২৪ ॥ 

--* অথ পদ্দ-পাঠঃ *--. 

| | ] 

গাযত্রেপ। প্রতি। দিমীতে। অর্কমূ। অর্কেণ। সাম। ভৈস্ততেন। বাকম্। 

| | | ূ | ববন। বাকমূ। ঘদ্বিইপদ1। চতুঠহপদ্।। অক্ষরেপ। মিমতে! সগ্তু। বাণীঃ॥২৪& 



৩১৬ খাথেদ-মংহিতা। | [১ মণ্ডল, ২২ অন্গুবাক, ১৬৪ হুক্ত। 

গায়ত্রেণ গায়ন্রচ্ছন্বমা অর্ক অর্চনলাধনং মন্ত্র প্রতিমিমীতে প্রত্যেকং পরিচ্ছিনত্তি 

আর্কে। মন্ত্রে ভবতি যদ্নেলা্চ গীতি নিরুভং (নি* ৫৪) গ্রতিমন্ত্রং গায়জেণ ছন্গসোপ- 

নিবদ্ধং কতোতি। উপলক্ষণমেতদন্েষাং ছণ্দলাং যন্ধেতরেষাং ছন্দসাঁমত্তৈব চতুশ্চতুরক্ষা' 

ধিকোন তর্তচ্ছনো। নিশত্তেরন্ত প্রক্কৃতিত্বাৎ প্রাধান্তেনেদমুক্তম্। অর্কণনো জাত্যতি প্রাঃ: 

সর্কান্ মনত্রান্ গারত্র্যািতিশ্ছন্দোভিঃ গ্রতিমিধীত ইত্যর্থঃ। বদ্ধ! প্রতিশঃ সমিতেয তন্দিধর্থে 

ছল্দোভিন্্ান লংমিতং কয়োতীতাার্থঃ। অর্কেণ সাম উক্তলক্ষপেম মন্ত্রে লাদগারজরথত্তর- 

সংজকং সাম গ্রতিষিষীতে নস্বেকং সামতৃচে ক্রিতত ইতি তিস্যঘেকং পামবিছিতং অতে্কৈ! 

সামেতি বক্তব্যম্। কথমুচাতে অর্কেপেতি? ন বস্তত একং সামৈকত্তামুচ্যাবড়ং পশ্চাদন্তোন্।। 

তদৃত্তয়য়োর্গাভীত্যতিদেশতঃ প্রাপ্তং তিশ্থ্যু গানং অত্র একবঢনমবিরুদ্ধম। জৈঠুতেন বাং 

জর ভিটুবুপাদানমিতরচ্ছন্দঃপ্রদর্শনার্থং অথবা অনাদেশে দর্বত্র- জিটুতো গ্রথাৎ প্রাচুর্ধ্যাডি' 

প্রায়ণেদমুক্তং। ত্রৈটুভেন থিবারাত্রবারাবৃত্তেন হু চতূচরূপং বাকং বক্তব্যং এটককং ছদঃ 

এ্রতিমিমীতে । অথব| বাকং স্ত্তং এতাবস্তিস্তিটুৰ ভিরুপনিবন্ধমিদং হুক্তমিতি। তাদৃশেন 

বাকেন বাকং বাকবর্গং অন্গবাকং ব| মিমীতে। কীদৃশেন বাকেনেতি স বিশেষ্যতে। দ্িপদ 

চতুষ্পদ! পাদদ্বয়বন্ধবিরাড়াদিগুন্দোনিবন্ধমনত্রৰপেণ চতুষ্পদ পাদচতুষ্টয়োপেতেন অনুষ্্বাদিম 

রূপেণেতি ইয়ভীতিহিপদ্াাভিবর্গঃ ইয়ভীতিশ্ততুষ্পদান্তিকপেতো। বর্গঃ ইয়দ্বিপদরূপৈর্বকৈঃ 

ইচচচতুষ্পদরূপৈর্ব/কৈশ্চ পরিমিতোইমুবাক ইতি। কুক্তপক্ষে এতাবন্তিঃ সুটকররয়মনুখাক 

ইতি । কিঞ্চাক্ষরেণ অক্ষরেণৈব সপ্তুবাণীঃ বাগধিষি তানি সপ্তহন্দাংলি মিমতে পির্্মাণং কুর্বস্তি। 

অষ্টক্ষর। গায়ত্রী একাদশাক্ষর! ভিটুপ, হাদশাক্ষর। জগতীতি অক্ষরৈঃ পাঙাঃ পরিদীযন্তে 

গরিমিতৈঃ পাদৈশ্ছন্দাংসি ততঃ পাদানাং ছন্দসাং অক্ষরং মুলমিতি। তথ! খর্গনুকানুবাকা 

দ্ীনাং ঢাক্ষরং মুলমিত্যক্ষরপ্রশংনা॥ (১-১৬৪ত--২৪ধ)1, 
রী ্ কটি 

অথ পঞ্চবিংশী-_ 

] ] | 

জগত দিদ্ধুং দিব্যস্তভায়ন্দ্রথম্তরে সূর্ধ্যং পর্যপশ্াৎ | 

ৃ | | ] দু 

গাঁযত্রস্থ' সমিধস্তিআ্র আহুম্ততে। মহন! প্ররিরিচে মহিত্বা ॥ ২৫॥ 

স৮* অথ পদ-পাঠ*-.৮ 

| | ] 
জগতা। সিছুম্॥ দিবি | অন্যভায়ৎং। রথম্হতরে। ুর্ধম। পরি। অপন্ঠং। 

০ আছ) এ ৩ গলপ এ গড 
রত 

| | | 
গাযজ্রঙ্ছ। সম্হঈধঃ। তিশ্রঃ আছঃ। ততঃ | মহা। প্র। রিরিচে। মহিহত্বা। ২৫ 
নি টি সপ ক টি জ। পম টি গজ 



২ আক, ৩ আধার, ১৮ বর্গ |]. চতুঃষষ্টিতর্মীধিক শততমং সুক্তং। ৩১১ 

জগতীছদস্ায়ামৃচ্যুৎগন্পং লাম জগত। তেন বর্গ সটরফালে সিন্ধু স্ন্দনগীলং উদকতত 

গ্রদকং বাদিত্যং দিবি ছালোকে অত্তভায়ৎ স্তস্ততখান জাগতো বা এয এয তপতীতি 

কতেঃ। রখস্তযে এতনরীমকে সায় হাভিতং সুব্যং পর্যাপস্থাৎ পরিদৃষ্টবান্ গ্রঞ্াপতিঃ উদাধার, 

ঠঁভায়ামূচি শ্বদূিমিতি সুর্য প্রতিপাঁদ কশবাদর্শনাৎ অসৌ বাঁবন্থর্দ গতি হি শ্রুতিঃ (এ ভ্রাৎ 

৪:১০) অতএব তত্র স্বর্যশনং বিধীয়তে। রথন্তরে গ্রস্ত যমানে সংমিলাগ্কেং। শবশং 

 গ্রতিবীক্ষেতেতি সাম ত্রা্ষণেন গামত্রস্ত গায়তামুৎপস্ত সায়! দমিধঃ সনিদ্ধনাহাতে। বিশপ্তী- 

রা: পাঁদতরয়মাছরিতার্থঃ | অথবা তি খচ আহঃ। ততো হেতোঃ মন্থা বলেন মহিত্বা মহতেন 

্ররিরিচে প্ররিচ্যতে | অন্যাংনি সমানি পৃথক্ পৃথক্ নির্মিতবান। যদ্ধা গায়তশফঃ ছন্দোবাচী। 

চপ তিশ্লে। মুত্তিরাহঃ | ক্রমেণ ট্া্ষবৈকাদশাক্ষরত্াদশাক্ষটরর্গাযত্রী ব্রিটু গজগত্যান্িকাঃ। 

শ্নাদেং ততন্তত্বাদ্ গায়ত্রীছদ্দলাং কনিষ্ঠা সতী মহ! বলেন মহত্বেন গ্রবিরিচে সর্ধবাণি 

ন্াস্তততিক্রামতি। যেনৈব বলেন সোমমাহৃতবত্তী ভান্শেনৈবং ভবতি ॥ ২৫| 

ইতি দবিতীয়ন্ত তৃতীয়েহ্টাদশো! বাত ॥ ১৮॥ 
৬ চি 

র 

প্রবনের্য ঘর্শভুধাহ্বানকালে উপহ্বয় ইত্যার্দিকে দে খচৌ উপহ্বয়ে স্ৃছঘাং ধেনু- 

মেতামিতি দে ইতি হুত্রিতত্বাৎ। 

দৈষ। ষড় বিংশী__ 

| | | 1 

উপহ্বয়ে স্থছুঘাং ধেনুমেতাং ০ গোধুগত দোহদেনামৃ। 

| | | | 1 

শরষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষম্োভীদ্ধ। ঘর্মস্তদুষু প্রবোচম্ ॥ ২৬ 

»-* জথ পদ পাঠঃ *-.. 

| | ূ 
উপ। ক্বয়ে। সুইছুঘাম। ধেনুম। এতাম্। চিঠি গোহযুক। বট ম্োহৎ। 

সপ ছি হজ আশ ভু 
আট ও 

| | 
এনাম্। শ্রেষ্ঠসু; লবম্। লবিতা। সাবিষৎ। নঃ। অভিইইদ্ধঃ| ঘর্ঃ। 
জি ৪৪ ০ রাজ, ও আচ াঃ শি 

তৎ। উম্ইতি। নু। গ্র। বোচম্।২৬। 
খু এত 

অহং হোতা উপহ্বপে উপেত্যাহবজামি। কিং? এতাং ধেছুং আগচ্ছস্তীং ক্ষীরেণ প্রীগ্ধিত্রী 

গাং প্রবগ্্যা্থাং। পুমঃ ক্ষীদৃশীং ? স্ছ্ঘাং হুটুদোগ্ধীং। উত অপিচ এনাং উদ্ধলক্ষণাং গাং 

মহস্তং পোডনহত্তঃ দেছন কুশলঃ গোধুক গোদো্ধা অধ্বধূঃ দোছৎ দো যদ্মাদেবং 

উদদাহুপঞ্ধয় ইত্যর্থঃ। তদর্থং লবিত। সর্বস্তামুক্জাতা পরমেখরে। নোহন্মদীয়ং শ্রেষ্টং গ্রশংস্তং 



৬১২ খথেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল, ২২ অনুবাক) ১৬৫সুক্ত। 

সবং পোম্যাগং ক্ষীরং বা সাবিষৎ অনুল্পানাতু। ২ থমেবং ? উচ্ছব্বাধ্যাহারঃ| যদযস্মাৎ ঘর্ঘ! 

গ্রবন্যঃ যদবম্ণ ইত্যতঃ যত্তদবমণ্ত ঘর্ত্থমিতি তৈত্তিনীয়কম্ (তৈ* আ* ৫ম প্রপাঠকে )। 

তত্বাদূশোতীদ্ধঃ শতিদীপ্তঃ তছধ উশব্ধ এবকারাধঃ তণ্মাদেব কারণাৎ স্থগ্রনোচং টুবববীমি 

উপহ্বর ইতি | যদ্বা এতাং পুরতে1 দৃহামানাং ধেশ্টুং ৃষট্যা ল্রীণয়িজীং মেঘলক্ষণাং ধেমুং 

উপহ্বয়ে আহ্বরার্ম বর্ষদোহায় কিং চৈনাং ধেলুং নুহন্তঃ শোভনদোহনকুশলছত্যে পেতো 

গোধুক্ গোদোঞ। আদিত্যো বা! বাযুদে1ছৎ দোদ্ধি তদধীন্বার্ষণন্ত কিংচ তদর্থং সবিতা! 

প্রেয়কঃ পরমেশ্বরোইন্মদর্থ২। অন্মহপভোগ 'দৃষ্টমপেক্ষ্য সাবিষৎ অশজানাতু প্রতিবন্ধ 

মীকরোত্বিত্যথঃ॥ কিমিভীদমূচ্ত ইত্যুচাতে ঘর্ধঃ গ্রীগ্মঃ অবর্ষণজগিতঃ শন্তশোষঃ 

আভীদধঃ গ্রবদ্ধঃ তদুষু প্রবোটং তন্াদেবকারণাৎ ত্রবীমি॥ ব্রীতেলুর্ঙি বচ্যার্দেশে জস্ততি' 

বভীত্যাদিম। চেহও | ছান্দসোহডভাবঃ ॥ ( ১ম--১৬৪কু--২৬৭ )॥ 
কটা রঃ ৪ 

অথ সপ্তবিংশী-- 

| | | 

হিউকুথতী বন্থুপত্ী বসুনাং ঝৎসমিদ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ। 

| | | 

দুহামদ্থিভ্যাং পয়ে। অদ্্ে়ং সী্ধতাঁং মহতে মৌতগায় ॥ ২৭। 
এ গা জে 

»ৎ অথ পদ পাঠঃ*-. 

| | 
হিওহকৃথী। বন্ুহপত্ৰী। বন্থনাং। বৎসমূ। ইচ্ছস্তী। যনসা। অভি। আ। অগাৎ। 

প্রচ 
এই পাত ৮ 

| | | 

দুহাম্। অনবিংভ্যাস্। পয়ঃ| অদ্া। ইযস্। সাঁ। বর্ধীদা্। মহতে। সৌভগায় ॥ ২৭| 

গার ভর 

ক 
গো 

যথা হৃতাগৌঃ হিউুথতী বৎসং প্রত্তিছিউ.কাঁরং কুর্বত্তী বস্থনাং বস্থুপত্বী ক্ষীরোদধা, 

জ্য'দিবন্ধনানাং সর্বর্দাপালয়িত্রী বৃত্তাবৃত্তজ্যাং বন্ুনঃ পালফিত্রীত্বং তন্তৈবাধিক্যং চ গ্রতি 

পছাতে | পুনঃ কীঘৃশী 1 মনসা বৎপমিচ্ছস্তী ঈদৃশী সাঁ অভ্যা গ1ৎ অভ্যাগমং ইয়ং আগ?! 

অস্রা! গোনামৈতৎ। অহননী়'গৌঃ অশ্থিতাং তাভ্যামর্থায় পয়ঃ ক্ষীর! দুহাং ছুগ্ধাং সা তাদুশ 

মতে সৌভগায় প্রবুদ্ধা় সৌচাগ্যার বন্ধতাং প্রবৃদ্ধা ভবতু। যন্যান্মৈ লৌভগায় ক্ষীরং 

বর্ধধত'ং। অত্রাপি বৃষ্টিপরত্বেন যথাযোগাং ফোগং ঠিঙকৃথ্থহী বর্ষণায় শবয়ন্তী বসুনাং 

গো;স্ত।দিধনানাং বহুনাং বন্ুপদ্ধী তেষামেব পালচিত্রী বংসং লোকং বংলবৎপে।ষণীয়ং মন্গা 

টচ্ছন্তী গ্রীণগিতুং অত্যাগাৎ অভিগঙ্ছতী। মেঘরপা স চা অহস্তব্যা ্রস্তত্যেতাথ। 

পন্প উদকং অখিত্যাঃ ব্যাগুভযাং স্থাবরজঙ্গমাত্যাং অর্থার যা অশ্িনৌ বাধাদিত্টা তাত) 

সকাশ।ৎ ছৃহাং ছুপ্ধাং তে। হি বৃষ্টের্মোচগিতাগো নিষ্টমবিশিষ্টম্ ॥ (১ম--১৬৪হ-২খ )। 

রী তী 
গা 



আটক, ও জধ্যা, ১৯ বর্স।] চতুঃষ্িতমাধিক-শততমং সুক্তং। ৩১৬ 

প্রবর্ণো অরিষ্টবেগোহনসময়ে বংসে মাতু: সকাশাদপনীয়মানে গৌরদীমেদিত্যেধ।। 

নিত --গৌ়নীদেদস বৎসং মিযন্ নমসেছুপসীদতেতি। 

সৈমাঙ্টাবিংশী-- 
1 ূ | 1 

গৌরমীমেদনু বহসং মিষস্তং মুরধধানং হিউউকণোম্মাতবা উ। 

। ] | | 
কাণং ঘর্্মমভিবাবশান! মিমাতি মাযুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ২৮ 

-৮* অথ পদপাঠঃ *--৮ 

| ূ 

গৌঃ। অমীমেৎ | অনা! বৎসম্। মিষন্তমূ। মূধানম্! হিঙ। অক্ণৌং। মাতবৈ। 

|] | | ঘি 
উম্ ইতি। স্যক্কাণম্। খমম্। অভি। বাবশান! | দিমাতি | 

| | টা 
মাযুম্। পয়তে। পন্পংহভিং ॥২৮। ৰ টা 

গোধেছুঃ মিষস্তং নিমীলিতাক্ষং বংসমন্রপ্রাপা অমীমেৎ শব্বং করোতি | মীময়তিঃ 

গকর্মা। যন্থা উত্তং বংসমনু আঁত্মানং প্রক্ষিপতি কিঞ্চ তন্ত বৎসস্ত মুধণানং মাতবৈ মাতুং 

র্দাতুং লেহনেন শোধতিতুং ॥ উপবোইব্ধ?ারণে ॥ ভিউ উকুণোৎ ছিংকারমকরোৎ করোতি। 

চ% হৃকীপং বৎসম্ত শবাবদনপ্রান্তরং ফেনন্ত আষ্টারং ঘর্্মং ক্ষীরম্য ক্ষরণমীলং ধংসং অগ্তি 

ভিলক্ষ্য বাবশান! তৃগ্তং কাসয়মান| মাযুং শধং মিমাতি নির্দাতি করৌতি। তাদৃশী সতী 

যোতি: গ্রভূতৈ: ক্মীবৈত পরতে প্যায়তে আপ্যাযনং করোতি বংসম্। অত্রীপি মেধপরত়া 

বানী এবমছত| মেঘরূপা গৌধেনুঃ মিষস্তং বৃষ্টিরপক্সীরাভাবেন নিমীলিতাক্ষ 
দাকাখ”ং পৃজং অনু অনু্তটা মীমেৎ গল্জনশব্ং বর্ষণচিহ্মরূপং করোতি | মুর্স্থানীয়াং তৃমিং 

াতবাউ নির্মাতুমেব সন্তাদিযুক্ষাং কতৃং হিউউকণোৎ হিংকারূপং পবামকরোৎ। প্রতি, 

গাদনভেদাদপুনরুক্িঃ। কিঞ্চ স্কাণং ফল অষ্টারং ঘর্মমং দীর্তং পুজরমভিবাবশান। আডি- 

মুখোন কাঁময়মীন। পয়োতিরুদকৈ; পয়তে প্যায়তে আপ্যায়নং করোতি ॥২৮॥ 
০ রঙ 

জজ 

অখৈকোনত্রিংশ-- 
| | ও | 

অয়ং সশিউক্তে যেন গৌরভীৰৃঙা মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধিজ্রিত। 

|. | | | 
পা চিত্তিভিনিহি চকার মর্ত্যং বিছ্যন্তবন্তী প্রতিবত্রিমৌহত ॥ ২৯ ॥ 

খখদ--ংয অষ্টক--৪০ (১* সং) 



৩১৪ খাধেদ-সংহিতা | [১ মওডল, ২২ অনুষাক। ১৮৪ হৃদ 

স্প* আথ পদ-পাঠং ০. 

1 1 

অয়ম্। সঃ। শিউজে। বেন। গৌঃ। অভিহবৃত।। মিমাতি। 

| 
মাযুম। ধ্বসনৌ। অধি। শ্রিতা। 

| 1 | ] 

লা। চিতিংতি। নি। হছি। চকার। মর্ত্যম্। বিংছ্যুৎ। 

| | 
ভবন্তী। গ্রতি। বব্রিম। ওহত ॥ ২৯॥ 

সোয়ং বংসঃ শিংক্তে অব্যক্তধবনিং করোতি যেন বলেন গৌর্দাত। অভীবৃত। আগ 

তিতে| বেঠিতা ভবতি। কিঞ্চ স গৌন্দামুং শব্দং মিমাতি নির্িমাতি । কুত্র স্থিত।? ধবমনা 

শ্রিতা ধ্বসনস্থানে গবাং নিবাপাশ্রযেহ ধিঠি হ1। সা তাদৃশী চিত্তিভিঃ জ্ঞানৈত্তৎপূর্ববকৈ? কর্মিব 

মর্ত্যং নিচকার ছি নীচৈঃ কক্সোতি। জ্ঞানবিশিষ্ট। মনুষ্যাঃ যথ। বালকস্তাদনভ্তনপানাদিগে। 

কর্বস্তি ততোংপ্যতিশয়মিয়ং কর্েতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিছ্যন্ভবস্তি বহুক্ষীরতদ্। বিস্বোতমা। 

বত্রং স্বকী্ং রূপং | বত্রিরিতিদ্নপনাম | গ্রতৌহত প্রকাশঙ্তি। যা বৎসন্সে হাতিধরস্বক 

বিদ্যুৎ তবস্তি বিছাদিব শীত্রদর্শনা গঁহুত অন্রমেকোহর্থঃ।  অর্থাত্তরং চ শাকণুর্ন 

শনরুক্তাচা্যঃ লকল্মন্্রদেবত! আনামীত্যতিমানিতবান্। দুর্ঞেরন্ত তবস্ত ম্বরূপমনৌ জানা 

কিলৈনং ব্যামোহ্য়ামীতি মনসি কতা সান্দঞ্ধোয়লিঙ্গা! দেবত। প্রাছুরাসীদথ তন্ত পুরতঃ7 

তাং ন বুবুধে বুতুৎসসা চ তাং স্বূপং গ্রদর্শয়েতি পপ্রচ্ছ সা! চায়ং সিং ইত্যেযামদে 

তত্র প্রতীর়মানং মত্স্বরূপমিত্যুপদিদেশ। কথমজোভয়[পিদতং 1 বন্তঃ উভয়লি্তধে ক' 

দেবতৈকামিতি উচ্যতে। অত্রোভয়লিঙরত্মুতয়থ। সংভবতি। ত্ত্রীপু জয়েন ধান 

(নয়ন চ তৎ কখং অল্পং লয়েনেতি। পু '্ঙ্গবাঁচিনা শবাতরয়েণ মেঘ? প্রত 

অধিশ্রিতাসেত্যাদিন। স্ত্রীবিঙ্গবাচকেন মাধ্যমিক বাক। অত উভয়লিলতং। € 

বিছ্যন্তবস্তীত্যন্তং মুধ্যমলিদং । তত্র মেঘস্তনিতয়োর্াধ্যমিকয়োঃ প্রতীতেঃ। তথ! * 

বব্রিমৌহ্ত ইত)ত্র বর্ধেণ পৃথবীং প্রচ্ছান্ত তস্তা রসং গ্রত্যাদতত ইত্যয়মর্থো বিবি 

স চাদদিত্যব্যাপার ইত্যুত্বমলিজত্বং | তহি বস্তত উতয়লিজত্বপ্রতীতে; উভে আপ দে] 

বল্পঙ্গং স। দেেবতেতি ্/রাৎ। অত: কখমেক দেবতা সিদ্ধিরিতি। অয্ধং ল যেনেত্োতে 

ব্যত্যয়াশয়েণ সর্বদেবতানামধিষ্ঠানা স্মিকায়াঃ একন্বপ্রবপেন বা সর্বফলদা ত্রাত্মন একতারা! 

বা দেবতৈযক্যোপপত্তেঃ। অনেন মধ্যমোত্তমতেদেনোভয়লিজত্বপন্ষেহপি দেবত্যেক্য 

ভবতি । অত এটৈব বামহানাত্মাইদ বতেতুয্তত্বাদত্ততো৷ দেবতৈকাং অিষঠত্রধিঠান$ 

তেদশ্চ ন বিক্ষধ্যতে । অয্ং লশিংক্তে ইয়ং স| মাধ্যমিকাঁযা বাচোধিষ্ঠাত্রীদেব শি 

অবণুক্ত ধ্বনিং করোভি। যেন গৌরতীর্তা। গৌ:য়তি বালাম । মাধ্যমিক বাঁক রি 
বৰ মাং) 

অঠিতে। বু আব্ষ্টিতেত্য্থ; পেযং শিংক্তে | অথবা অম্ং সিং ইতি নৈ 



পক, ও জধ্যার, ১৯ বর্গ।] চতুঃষন্তিতমাধিক-শততমং দুক্তং | ৩১৫ 
ক নির্িশ্ততে। অপিতু দেখঃ ত্তাং বাঁচি শিংজানাঘাং ন এব শিংক্ত ইত্ুপচর্ধতে। মঞ্চ: 

দশস্ভীতিৰৎ অং স মেঃ শব্ং করোতি। যেন মাধ্যমিক! বাগভির্ব্যাপ্তা শবখনে গ্রকার- 

বাচাতে--মিমাতি মায়ুং স্তনিতলক্ষণৎ শবাং করোতি। অথবেয়ং পুপ্তোপমা মিনোকি 

তেজঃ সর্বত্র গ্রক্ষিপতীতি মাধুরাদিত্যঃ তমিবাতি দীপ্তং করোতীত্যর্থঃ অথব1 সমর্থ।- 

খ্বানমাদিত্যসশং নিমিধীতে | কুত্র স্থিত|1? ধ্বলনাবধিশ্রিতা ধ্বংদনে মেঘেহধিশ্রিত। 
| ঈদৃশী চিত্তিভিঃ। কর্ম্মনাঘৈতৎ | স্বকর্মৃতিবৃষ্টিক দৈর্ঘ্য, বরণধর্ষমাণং স্থারর্জমরূপং 

ংস্নং জগৎ নিথিতকার নীচেঃ করোতি মনুষ্যান প্রণতান্য করোতি। ওষধটাদ্দিকং 

লেনাবনতং করোতি। অথব। চিন্ধিডিদেযাতনলক্ষণৈঃ কর্তিঃ বিছ্যতি বিভ্তোশমানায়াং 

|ত্যা সর্ব শিরাংলি নতাদি কুর্বস্তি। কথংভূতামি নীচৈঃ করোতীতি উচ্যতে। 

ফ্লাদভবস্তী বিছ্যব্রপতামাপাগ্ঘঘান| প্রতিবব্রিমৌহত। বত্রিরিতি রূপনাম। উহতিরত্র 

মধ্যাদ্পসংহারবাচী। প্রত্যুপসংহরতি- উদ্নকলক্ষণং রূপং পুনরাদত্তে রশ্িত্বার| বুষ্টমুদকং 

[রঘন্বকালে আদত্ে। একন্তৈব জ্যোতিযস্ত্রেধাকরণাতিছ্যতঃ হুর্ধ্যরশ্মি্াব উপগদ্থতে। 
সূ(খং সং ৮৪১২) অবন্বসত্রধো ভুবেকমিতি কক্ষ্যমাপত্বাৎ অ্তমিতত্ত বিহ্যস্তাবো 

গধবিদ্যুৎস্তনিতানামতেদাভিপ্রায়ে ॥ ( ১ম--১৬৪ ইন )॥. 

অথ ভ্রিংশী-- 

| | | | 
অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবনেজদ্ববং মধ্য আপক্ত্যানাং। 

| | ৃ | 
জীবে। মৃতম্তা চরতি 'স্বধাভিরযত্ত্যে। মত্র্েনা সযোনিঃ ॥ ৩০ ॥ 

সপ» অথ পদ-পাঠঃ *-- 

ৃ | | 
অনং। শয়ে। তুরইগাতু। জীবম্। এজৎ। ফ্রবম্। মধ্যে। অ|। পঞ্ত্যানাম্ 

] | 
জীবঃ| মৃতন্ত। চরতি। স্বধাতিঃ। অমর্থ্যঃ| মর্ধ্যেন। লহযোনিঃ ॥ ৩০ | 
(হা 

গজ গড গত ভারা 

অনেন দ্েহস্তাসারত| জীবন্ত নিত্যত্বং চ প্রতিপান্ততে। ইদং শরীরং জীবাবস্থায়াং 
খনং গ্রাগনং কুর্বৎ জীবং জীবনবৎ তুরগাতু ম্বব্যাপাপ্াক্থ তুর্ণগমনং সং এজং 

কপমানং সৎ শয্ষে পেতে ধর্ততে। পশ্চাৎ গ্রাণাপগমনানত্তরং উত্তবিলক্ষণং সং 
মবিচলিতং সৎ পন্তযানাং গৃহাণাং মধ্যে অধৈতে ঘাশেতে চ স্থাণুবত্িষ্টতি।. আকারঃ পু$ণে 
বা জীবন বৈলক্ষপা্াহ। মৃতত্ত শরীরন্ত সম্বন্বী জীবঃ মর্ত্্েন মরণধর্্কেন শরীরেগ স 
খান; পূর্বাং অঙ্ধনোৎপত্তিদ্ানঃ ।  যঞ্জপি জীবন্ত জগ্মা্ড তথাপি বপুহ্তৎস্থাবা 



৩১৬ খথেদ-মংহিতা | ১ মণল, ২২ অনুবাক, ১৬৪ সুত্ধ। 

তৎসম্বদ্ষেনোপচর্ধাতে । তদেবাছ-স্অমর্তাঃ অমরণম্বভাবঃ জীবাপেতং বাবকিলেদং যে 

ইতি শ্রুতেঃ।  উক্তম্বভাবো, জীবঃ স্বধাভিস্চরতি পুজৈঃ স্বধাকা রপুর্বরদ তৈরনৈশ্চরতি 

বর্তত ইত্যর্থঃ॥ ( ১ম--১৬৪নু-৩০খ )। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ে একোনবিংশে বর্গঃ ॥ ১৯ ॥' 
ক 

প্রবর্গ্যেভিষ্টবে অপশ্তং গোপামিত্যেক। বিনিযু্! | হুত্রিত্ক--দপশ্তং গোপা মনিগ্থযান, 

জরকে দ্রপসম্তেতি।, 

সৈষ। সুক্তে একত্রিংশী_- 
| | | ' 

অপশ্যং গোপামনিপদ্ভমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরস্তমৃ। 

| | | | 
মস. সত্বীচীঃ স বিষ,চীর্ববান আবরীবর্তি ভুবনেঘন্তঃ ॥ ৩১॥ 

সত অথ পদ-পাঠঃ ০ - 

| | | | | 
অপশ্ম। গোপাম্। অনিইপছামানম্। আ। চ। পরা। চ। পধি২ভিঃ। চরন্তমূ। 

| | | | 
সঃ। সত্রীচীঃ। সঃ। বিষ চী:| বসান; | আ বরীবর্তি । ভুবনেধু। অন্তরিতি॥৩)) 

আর ৮ জট ও 

অহং গোপাঁং সর্বন্ত লোকন্ত বৃষ্টিপ্রকাশাদিন৷ গোপায়িতারং অ্নিপদ্ধমানং কদাচি, 

প্যবিষগ্রং তথা পথিভি£ বিচিত্রৈঃ মার্গেরস্তরিক্ষরূপৈরাচরস্তং চ পরাচরত্তং চ টায় 

গ্রভৃত্য| মধ্যাহ্ুমাগচ্ছন্ধং মধ্যাহপ্রভৃত্যা দায়ং পরাজ্ুখং গচ্ছন্তং এবং মহাম্ভাদমাি্ঠা 

অপশ্ঠং যাথাঝ্সোন পণ্ঠেরং। কিঞ্চ স আদিত্যঃ সত্রীচী সহাঞ্চতীঃ বিষুচীঃ বিশ্বগঞ্চতী; 

রাত্রাবপি চন্ত্রভৌমাদিত্যানীং প্রকাশরিত্রীঃ ত্িষো। বসানঃ আচ্ছাদয়ন্ তুবনেু ভুংনৈৰ' 

দেশেবু লঙ্কাদি প্রদেশেযু অন্তর্রধ্ো- অবরীবর্তি উদয়ান্তময়ং কুর্বন্ পুনঃপুনরারর্্ে 

তমপন্তাদিতার্ঘ । এষ বৈ গোপা এফ হীদং সর্বং গোপার়তীত্যাদ্নমহাদ্ণম্! আগ 

গোপামিত্াাহ অসৌ বা আদ্দিত্যে। গোপাঃ স হীমাঃ গ্রজ! গোপারভীত্যাদি তৈত্তিবী়ক' 

( তৈ* আ* পঞ্চম. প্রপাঠকে ) ঝ| দ্রষটব্যম্॥ ( ৯ম--১৬৪নু- ৩১৭) 8. 
গু ষ্ 

অথ চতুর্থা-_ 

| |] 1. 

য ঈং চকার ন সো অন্য বেদ, য ঈং দদর্শ হিরুগিম্স, তন্মাধ। 

] | | | 
ফ মাতুর্যোনা, গরিবীতো, অন্তর্হু প্রজানিখতিমাবিবেশ ॥ ৪ 



২ অক, ও আধ্ায়, ২* বর্গ।] চতুঃয্তিতমাধিক-শতওমং সুক্তং ৩১৭ 
শ* অথ পদপাঠ *-- 

| | 
ব:। হইীম্। চকার। ন। সঃ অন্ত। বেদ। যঃ। ঈম্। দদর্শ। 

| | 
হিরুকূ। ইৎ। মু তণ্মাৎ। 

| | 
সঃ। মাতৃঃ। যোনা। পরিইবীতঃ। অন্তঃ। বন্ূই গ্রজাঃ। 

| 
নিঃংখতিম। আ। বিবেশ ॥ ৩২।॥ 

ভা ৯৮ জজ 

অঞ্জ গর্ভবাসক্রেশপুর্ববক জননগ্রাতিপাদনে তৎপরিহারায়ত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যর্থাৎ প্রতি, 

গাঞ্চতে। ষঃ পুমান্ পুভ্রার্থী ঈং এনং গর্ভ চকার করোতি বিক্ষিপতি ব 
তৎকারণভৃতম্ব রেতসে। বিক্ষেপদ্বারেণ ন স পুমানস্ত ততং বেদ॥ কর্ণি যঠী বা। 

এনং গর্ভং জানাতি। কথংভূতঃ? কথুং বাকেন প্রয়োজনেনেতি সর্ধা তনানজানাতীত্যরথঃ। 

যন্চ মাতুরুদরস্থৎ দদর্শ উদরবৃদ্ধান্যথ'মুংপত্ত্ান্থমানেন বা দর্শয়তি স তন্ানদ টু 

সকাশাৎ ম হিরুগিন,হি। রুগিত্যস্তঙিতনাম ইচ্ছান্ষ এবকাত্ার্থঃ হ্ুনিশ্চয়ে॥ অত্যন্ত 

মন্তহিত এব খলু। বত্বা বঃ সংসারাবস্থায়াং ঈং এনং কৃষিবাণিজ্/বেদাধ্যয়নানিকং চকার 
সোইস্ক এতন্ন বেদ লোকাস্তরে জন্মাস্তরে ৰা তথা য ঈং এনং দদর্শ গিরিনদীলমুদ্র- 

্ধাদিকং দদর্শ| জীবসময়ে তলা ্টান্ধিকগিন, পৃথগেৰ অত্রানুভূতং সর্বং ন জন্মাস্তরে 
লোকান্তরে বা নু ভবতীত্যথঃ। ল তাদৃশো মাতুর্জনন্তাঃ যোন। যোনৌ অন্তঃ পরিবীঃ 

উ্পরাযুন্যাং পরিতো| বেষ্টিতঃ সন্ বহ্প্রজাঃ বহুজন্মতাক্ অথব| উৎপন্নঃ পন্ স্বয়মপা- 

পত্যোৎপাদনেন বহুগ্রজাঃ নিখ্।তিমাবিবেশ গর্ভহঃখমন্থভবন্ নিখতি)ভিধানং প্রদ্ধঃখ- 

যনুশবতি। যাবৎ স্বরূপতৃতাত্মস্ঞানং অতন্তংপরিহাগায়াত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যুক্তং তবতি 
এবমাত্মব্দামতিপ্রেতোধ্থঃ। নৈরুক্তানাং তু মতে-ষ ঈং চকার মধ্যস্থানো বাযুর্দেঘো 
বা এতদট্যদকং করো!ত সোহস্ত তত্বমিতি শেষঃ। অথবা এতৎ কর্ম ন জানাতি তয়ো- 

রঠেতনত্বাদিতি ভাবঃ| যস্ত ইং এতদর্শ পশ্ততি তক্মাপি হিরুক অস্তহিত: প্রাণিকর্ম- 
বশেন কারে বধিত| পরমেশ্বর আদিত্যাত্মনি গৃঢ় ইত্যর্থ | য ঈং হিরুকৃ অত্তহিততং 
ঈমে তদদর্শ পশ্ততি। স বৃ্িলক্ষণঃ পুত্রে! মাতুর্িমাতুরস্তরিক্ষস্ত যোনৌ যোনিবছুৎপত্ত্যাধারতৃ- 

তেস্তরিক্ষে উদ্ভয়োরপ্যন্তরিক্ষন মত্বাৎ সামান্তবিশেষভাকে! দ্রষ্টবযঃ।  অন্তরিক্ষৈকদেশে 
যো্তামন্তর্দধ্যে হহ্প্রজ্জাঃ বহ্প্রজাভারঃ বন্ৃপ্রাগুপকারী অথবা জনিরত্রান্তর্ভ।বিশণ্যর্থঃ 
বইনাং ধারাপাং সম্নিষ্ধাদনদারেশ গ্রাণিনাং প্রজনগ্রিত। সন নিধতিং নিরমণদাধনাং 

ছুমিমাবিবেশ প্রবিশতি প্রাপ্রোতীত্যথঃ ॥ (১৯ম--১৬৪হ-_-৩২খ (॥ 
ঙ চৈ 

১) 



৩১৮ খথেদ-সংাহত।। [১ হণ্ডল, ২২ অন্ধুবাক, ১৬৪ পুদ্ক। 

অথ ভ্রক্ত্িশী+- 

| | | ] 

দ্বোর্ম পিতা, জনিত। নাভিরত্তর বন্ধুর্মে মাঁত। পুথিবী মহীন্মূ। 

| | | | | | 
উত্তানয়োশ্চম্বে। ৩ ধোনিরন্তরত্রা পিতা. ছুহিতুগর্ভমাধাৎ ॥ ৩৩ ॥. 

স্ও অথ পদ-পাঠঃ -৮ 

|] | | 
ভৌঃ। মে। পিত। জনিত|। নাভিঃ। অত্র। বন্ধুঃ। মে। মাত1। পৃথিবী ।: মহী। ইয়স। 

| | ] 1 
উত্তানয়োঃ। চন্বোঃ। যোনিঃ| অন্তঃ | অভ্র। পিত1। দুহিতুঃ"। 

গর্ভম। আ। অধাৎ॥ ৩৩॥ 

দীর্ঘতম! ব্রবীতি।, মে মম 'মাহ্যলোকঃ পিত! পালক: ন কেব্লং গাঁলকতমারঃ 

অপিতু জনিত! জদরিতা' উৎপাদরিতা। তত্রাপপত্তিষাহ-নাভিরত্র নাতিভূতে। তৌঘে। 

রূসোহজ্র তিভীতি শেষঃ। ততশ্চান্নং জায়তে | অন্নাদ্রেতঃ রেতসো মনুষ্য ইন্যেবং পারংপ্ধোণ 

জননদংবংধিনে! হেতে রসন্তাত্রসস্তঠবাৎ অনেনৈবাতি প্রায়েণ জনিতেতুচ্যতে। অতএব বন্ধ 

বন্ধিক। তথেছং মহী নহভী পৃথিবী দে' মাত! মাতৃস্থানীক| শ্োডুতৌ বধ্যাদি নির্াত্রীত্যথঃ। 

ফিঞ্চ উত্তানজোঃ উধ্বভানয়োঃ চঘ্বোঃ লর্বগ্গ অত্য্যোর্ভোগলাধনয়োদ 1বাপৃথিব্যোরস্' 

র্ধ্যে যোমিঃ সর্বতৃতনিম্্াণাশ্রয়সন্তরিক্ষং বর্তত ইতি শেবঃ জত্রাস্রিনস্তরিক্ষে পিস 

ক্যালোফঃ অধিষ্ঠাত্রধিঠানফোরভেদেদাদিত্যে। ঘ্বৌরুচাতে | স স্বরশ্মিতিঃ অথব! ই: 

পর্জনে! বা ছুহিতুঃ দুরে নিহিতায়া। তৃম্যাঃ গর্ভং লর্কোৎধাদানযমর্থং বৃটুদ কলগণং 

আধাৎ সর্বতঃ করোতি ॥ (১১৬৪ তিতা )॥. 
রী ০ 

কী, 

আশ্বমেধিকে মধ্যমেহনি ব্রচ্ছে! সে কোত্রাদর়ঃ পৃচ্ছামিত্বে্যনয়া বজদানং গৃঙ্ছেমু।। সখা 

 ুত্রিতম-একৈ কপ! হজমানং পৃচ্ছত্তি পৃচ্ছাদি তব! পরমস্তং পৃথিখ্যা ইতি ।। 

সৈষা চতুক্সিংশী- 
] 

ুচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পুজ্ধামি যত্র ভুবনস্ত নাভিঃ। 

ৃ | ] ] ৰ / 
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণেো অ্বস্ত রেতঃ পুচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যৌম ॥ ৩৪1 



ঘটক, ৩ অধ্ার, ২* র্গ।] চতুঃষিতমাধিক-শততমং সৃক্তং। ৩১৯ 
স্* জথ পদগাঠ; ০.৮ 

ৃ 1 |. 717 [ 
গৃচ্ছারি। স্বা। প্রস্। অন্স্] পৃথিব্যাঃ | পৃচ্ছাদি। যত্। ভূন্বন্ত। নাতিঃ। 

| । | । ] 
গ্চ্ছাছি। ত্বা। বুঃ। অন্বত। বেতঃ। পৃচ্ছামি। কাচঃ। পরমম। বিইওম্ ॥ ৩৪ ॥ 

হে যজগান | তা স্বাং পৃচ্চামি প্রশ্্ধ করোমি। কিং? পৃথিবাঃ পরমস্তং উৎঠাং কা্ঠাং 
ধর সর্বা পৃথিবী ফদাপ্যতে তৎ পৃচ্ছামি। তথ ত্বাং অন্ত পৃচ্চামি। কিং ভদিতি উচাতে | 
যত ভুবনস্যা ভূতজাতহ্য নাভি: সংনাছে। বন্ধনং যর সর্ধং সপ্নদ্বং ভবতি তমিতাথ:। 

কিঞ স্বাতাং বু! বর্ধাকন্াঙস্ত ব্যাপ্ত আদিত্যন্ত অসৌ ব।(তৈ* আন পণ প্রণ ) 
আদিত্যো বৃষাশ্ব তি তৈত্তিরীয়কম্! অস্ত রেতঃ রেতোবৎকারণং তত কিমিতি পৃচ্ছামি 1 
তথ। বাচঃ সর্বন্ত বাগজাতন্ত পরমং নিরতিশয়ং ব্যোমন্থানং সর্বস্ত বচদঃ কারণং এত 
এনচতুষ্টরং পৃচ্ছামি ॥ ( ১ম-১৬৪স--৩৪৭) | 

নু ঙ 
ক 

অধৈবং পৃষ্টে! যজমান ইয়ং বেদিরিভ্যনরা প্রতিব্রয়তে। ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ 
পৃথিব্য| ইতি গ্রত্াহেতি সুত্রিতত্বাৎ। 

সৈষা পঞ্চত্রিংশী__ 
' | া 1 ইয়ং বেলিঃ পরো অভ্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যক্জো তুবনস্ত নাভিঃ। 

] 1 | | 
অয়ং সোমে। বুঝে অশ্বস্ রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোষ ॥ ৩৫ ॥ 

»* জথ পদ-পাঠঃ'*- 
| | ৃ 1 | 

ইয়ম্। বেদি । পরঃ। অস্তঃ। পৃথিব্যা: | আযমূ। যজ্ঞঃ। তুষনস্ত | নাতিং। 

11111 | | অবম্। সোমঃ। বৃ;| অশ্বস্ত । রতঃ | ব্রন্মা। অয়ম্। বাচঃ| পরম্। বিইওম | ৩৫॥ 

গৃথিব্যা: পপ্রথনবত্যা ভূম্যাঃ পয়ে। অস্তঃ পরমস্ং পর্্যবসানমিযং বেদিং ন ছি বেস্ততিরিক্তা 
ভূমিরস্তি। এতাবতী বৈ পৃথিবী যাঁবতী বেদিরিতি শ্রুতেং (তৈ* সং ২৬৪)। তথ। অং 
বত্ঞা ভুবনম্ত ভূতজাত্তত্ত নাভি; সংনহনং তত্রৈব বুষ্টযাদিসর্কফলোৎপত্তেঃ সর্ব গ্রাণিনাং 
বন্ধবত্বাৎ। অথ বৃ্চে। বর্থকত্যাদিত্যন্ত রেতোহ্য়ং সোমো-রপাত্মকঃ আগ হত; সোমরল: 
আদিত্যং গ্রাপ্য ৃষট্যাদিফলং জনব্তি। অয়ং ব্রন্জ। গ্রজাপতিরেব ৰাচে! মন্ত্রাদিকপায়াঃ পরমং 

বোম উতর রক্ষক স্থানং তব্রৈবোৎপত্েন্তত্রৈব পর্য্যবসা নাচ্চ ॥ ( ১ম-_ ৬৪স্থ--৩৫খ)॥ 
ইতি ছিতীয়ন্ত তৃতীয়ে বিংশ! বর্থ; ॥ ২* ॥ 

খ্ঃ গা 



অথ ষট্ত্রিংশী-_- 
] ূ | 

সপ্তাধগর্ভ। ভূবনস্য বেতো বিক্টোস্তিষ্ঠস্তি প্রদিশ! বিধর্মণি। 

| | | | | 
তে ধীতিছির্মনসা তে ৰিপশ্চিতঃ পরিভূবঃ পরিভবন্তি বিশ্বতঃ ॥ ৩৬ ॥ 

--* অথ পদ পাঠঃ ০-_ 

ৃ | | | | 
সপ্ত। অ+হ ভাঃ। ভুবনস্য। বেতং। বিষ্ণোঃ। তিস্তি। প্রহদিশা। মিহধমণি। 

| | | | | 
তে। ধীতিধাভঃ । মনসা । তে। বিপইচিতঃ। পরিইভুবঃ। পরি। ভবস্তি। বিশ্বতঃ ॥ ৩৬॥ 

সপ্ত সর্পণন্বাভাবাঃ সপ্তসংখ্য। ব! রশ্ময়ঃ গর্ভ সংবৎসরস্তাধে গর্ভং গরভন্থানীরুদক! 

ধারয়মাণ! যন্থা ব্রদ্মাগ্স্তার্ধে মধ্যেইন্তরিক্ষে গর্ভরদ্র্তমনাঃ ভুবনন্ত লোকন্য রেত£ সারং 

বুহটিএরদর্েন রেতোভূত'ঃ তারবশা। রম্ময়ো বিষ্ঞোর্ব্যাপকম্তাদিতস্ত বিধর্শটণি জগ্ধারণ- 

ব্যাপারে প্র্দশ। প্রর্দশেন তিঠস্তি বর্তস্তে। কিঞ্চ তে ধীতিভিঃ গ্রজ্াভিঃ মনদ| 

জগহপকারঃ কর্তব্য ইতি বুদ্ধা| চবিশ্বতঃ সর্বতঃ ॥ দ্বিতীয়ার্থে তলিঃ॥ বিশ্বং পরিভবস্তি 

পরিতে। তাব্যত্তি কৃন্নং জগথাপ্ন.বস্তীত্যর্থ । যন্মাদেবং তম্মাৎ তে ত এব বিপশ্চিতে! 

বুদ্ধিযু্তাঃ পর্তূবঃ সর্বত্রব্যাপ্তানচ। যদ! সপ্থার্ধগর্ভাঃ সপ্তমহদহংকারৌ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি 

মিলিত্ব। সপ্তসংখ্যানি তত্বানি অদ্ধগর্ভাঃ অবিক্ৃতিরূপাঃ বিকারাশ্রয়ায়াঃ মুল প্রকৃতেঃ 

গ্রকৃতিবিকৃতেরদ।সীনম্তআনশ্চোৎপনত্বাদদ্ধাংশেন প্রপঞ্চ( কারেণ পরিণাম দগর্ভঃ 

পুরুষাং শশ্তাবিক্রিযত্বাদিত্যভিপ্রা্ঃ। অতএব তেষাং প্রকৃতিবিকৃতিত্বং। যম্মাদেং 

তম্মাডভুবনন্ত রেতঃ কারণং কারণভুতানি তাগ্ঠেব বিষ্ঠোর্ব্যাপ্তন্ত পুরুষস্ত বিধর্্মণি গ্রদিশ 
প্রদেশেন তিষ্স্তি। ইতরৎ লমানম্॥ ৭ ১ম--১৬৪ম--৩৬ ) ॥ 

| অথ হীদনি নিস | 

ন বিজানমি যদিবেদমম্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনস। চরামি। 

| | 
যদ মাগন্ প্রথমজা খতস্যাদিদ্ব চো অশ্নবে ভাগমস্তাঃ ॥ ৩৭। 

৩ অথ পদ-পাঠঃ *-.. 

নল। বি। জানামি। যৎহইব। ইদম্। আন্ম। নিণ্যঃ। সম্তনদ্ধঃ| মনস|। চরাদি। 

| | 
যদ|। মা। আগন্। প্রথমহজাঃ। খতন্ত। আত। ইৎ। 

বাচঃ| অগ্লবে। ভাগম্্) অন্তাঃ| ৩৭॥ 



২ অক) ৩ আগায়, ২১ বর্গ।] চতুঃনষ্টিওম।ণিক-খততমং সুক্তং ৩২১ 
অহং যদি বেদং যদপীনং বিশ্ব অন্থি কৃতন্ঃ প্রপঞ্চোহপ্যহমেবান্মি, নামরূপাংশমপরমার্থং 

তাক্ত। সর্ববপ্রান্বগতোইশ্মি যোইয়ং লচ্চিদানন্দাকারোহস্তি সোহহমন্্ীতি ন বিজানামি বিবিচ্য 
জ্ঞাসিং পরং শাস্বজনিতমিদমহমস্মীতি লিজ্ঞানং ন জাতং আবিবেকী অহমিত্যর্থঃ | কার্ধ- 

কারণয়োরভেদাৎ কৃতন্ন প্রপঞ্চম্থাপি ব্রঙ্গা নন্টব্বেন ব্রন্গেকতানগমে প্রপঞ্চজাতমপি শ্বশ্বরূপমেৰ্ 

ভবতি। ইদং পর্্বং যদয়মাত্মা ব্রদ্মেনেদং সর্বং আন্বৈবেদং সর্বং ল ঈক্ষত বহুম্যাং 
প্রগায়েয়েত্যািশ্রতিভ্যাঃ একবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞান গ্রতিজ্!নাৎ তদনন্যত্বমারংভণশবাদিভ্য 
ইতা]দ্যুপপত্তিভিশ্চ প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মানন্ঠত্বং দিদ্ধং | যদ ইব শব্দ উপমার্থঃ | যদ্দিন যৎ- 
পরোক্ষজ্ঞানং লর্ব্বৈকাম্থ্যরূপমান্রুভবিকমস্তি তদ্দিব তদ্বদেবাহমন্মি। ইদং দর্বমহমন্মীতি 
জ্ঞানং মে জাতং। অপিত্বেতদ্বা্টরান্তিকভূতমানুভবিকং লার্ববত্্যং যদপ্তি তন্ন বিজানামি 
ন প্রাপ্তোহশ্মি। শান্ত্রজনিতং সার্বআযং জাতং ন ত্বান্ু'ভবিকমিত্যর্থঃ। তব্র কারণমাহ। 

যতোইহং নিগ্য অস্তহিতনামৈতৎ। অস্তহিতঃ মুঢচিত্তঃ চিত্তপ্রত্যকৃগ্রবণভাবেন পরিস্ছিনন 
ইত্যর্ট। তঝ্োপপত্ভিমাহ__সন্নদ্ধঃ অনিগ্ঠাকামকর্মমভিঃ সম্যথরদ্ধে। বেষ্টিতঃ অতএব মনস। 
যুক্তঃ ভাবনাপহিষ্ণনা বহিন্খেন বিক্ষিপ্তেন চেতস। যুক্তঃ সঞ্চরামি দংলারে অথব। মনস। 
সন্ধং চরামি ইপ্রিয়পরবশ এব লন্ সংসারে ছুঃখমগ্রভবামি ন সার্ববাস্ব্যং জানামীতি 
পরিদেবতে। যাক্কোপীমং পরিদেবনার্থতেমোদাজহার-অথাপি (নিৎ 9৩) পরিদ্েবনা 
বন্মা!চিন্তাবাৎ ন বিজানাম | যদি বেদমন্দীতি বহিন্ম খচেতসঃ স্বরূপাপবিজ্ঞানজনিতং হুঃখ- 
মগ্ততর এতে । পরাক্ বিশ্বানি ব্যরণৎ দ্বয়্ৃস্তত্াৎ পরাক্ পশ্ততি নাস্তবাত্মম্িতি। তহি- 
কদৈতদ্তণতাত্যাহ। যা মা আগন্ আগমষ্াত তদা কিং তার্দতি উচ্যতে। খতস্ত পরমার্থস্য 
পরস্ত ব্রন্মণঃ প্রথমজাঃ প্রথমোদপন্নঃ চিত্ত প্রত্যক্ প্রবণঞ্রনিতোহম্থৃভাবঃ স যা মা মাং 
গ্রা্ো।ত আদিৎ অনস্তরমেব অব্যবধানেন অগ্ত। বাচঃ একাত্ম প্রতিপ(দিকায়া উপনিষদ্ধাটঃ। 
যদ বেদমসীত্যুক্তায়া। বা ভাগং ভজনীয়ং শব্ব্রহ্ষণা ব্যাপ্তব্যং পরং রহ্ষপদং অশ্রুবে 
প্রাঞ্রম চিত্তস্ত বহিম্মুখতাং পরিত্যজ্য অন্তর খটতন ছুঃসম্পাদ্া সা যদা স্তা তরানীমেন্ 
বপং উুং স্থশকং ভবতি। পঞ্চািলম্ব/ভাব!ৎ যথা গিরিশিথরাৎ পতন্ পাষাণোহবিলক্ষেন 
পতাত তঙ্চিন্ত প্রত্যত্মুপত্বস্ত হুঃশকত্বগিতি। তাত্রৈৰ শ্রায়তে কশ্চিদীরঃ প্রত্যাগাত্মানং 
এ্ছ্ৎ আইতচক্ষুরমৃতত্বং ইচ্ছন্নিতি ॥ (১ম-১৬৪হ ৩৭খ)॥ 

ডি ঞ 

ক 

অথাষ্টাত্রংশী-_ 

| | | | এ সগাঙ, পঙে তি স্বধয়। গৃভীতোমত্রে।যাত্ত্যন। সযানি। 

| | | হী মি শঙ্স্তা বিষুচীন| বিযন্তান্১ন্যং চিকুার্ণ নিচিকুারগ্তম্॥ ৩৮ | 



49২২, খখেদ-গংহিত। | [১ মুল) ২২ অন্ুলাক, ১৬৪ সু | 

” --* অথ পদপাঠঃ *_ 

| | | | 
আপাড়। প্রঙ। এতি। স্বধয়া। গৃশীতঃ। অমর্ত্যঃ। মর্ত্যেন। স২যোনিঃ। 

| | | 
তা। শশ্বস্ত। | বিষচীনা। বিহযস্তাঁ। নি। অন্থম্। চিকুযুঃ। 

ন। নি। চিকুঃ | অন্যম্ ॥ ৩৮ ॥ 

অমর্তাঃ অমরণদর্দাযমাস্ম। মর্তোন মরণধর্মরণ! ভূতাত্মনা দ্রেহেন সথে[ণিঃ লমনস্থা নত্রয়- 

পরিচ্ছেদকো! দেহো[হপ্তি। তত্র সর্ববজ্র সোহয়মাপ তিষ্ঠন্নিতার্থঃ। যদ্ব। স সমানেখছপত্তিঃ লহ- 

বালেন স্বন্সিন্ন ৎপাত্তরুপচর্ধাতে এবংভৃতঃ সন্ শ্বধয়া তন্নোপলক্ষিত তত্তভোগেন গৃভীতঃ। 

যন্বা শ্বধাশবেনান্রময়ং শরীপং লক্ষাযতে | তেন গৃহীতঃ সন্নপাঙেতি অশুকুং কর্ম কৃত্বাধে! গচ্ছতি 

প্রাঙেতি উর্দাং শ্বর্গধিলোকং প্রাপ্তি । পরমাম্মের সথঙ্মশরীরেপাপিকঃ সন্ নানাবিধং 

কর্ম কুত্তা তপ্তোগায় জীবসংজ্ঞাং লব্ধা শরীররয়েশ পংবদ্ধো লোকান্তরেষু লঞ্চ/তি স্থুল- 

স্ুপ্ননভয়শবীরপরি গ্রহেণ লোকে গ্রণপ্রয়াখিতঃ সন পরিভ্রমতি । তথা চ আয়তে-_ গুণাময়ো 

যঃ ফলকর্মকর্তা কৃতস্য তস্যৈন স চোপত্োক্ত। | ল বিশ্বরূপন্ত্িগুণক্সিলত্ঘা প্রাণ|ধিপঃ ল্চঃতি 

শ্বকর্তিরিতি | ইদানীমুন্য়প্রাধান্যেনাহ। তে তো ভূতান্মেকীখ্ম(নৌ শশ্বস্ত! অবিভাগেন 

সর্ব্বদা বর্তমানৌ যদ্ব। সুক্মণরীরপক্ষে দর্বদা লহবাল উপপগ্ভাতে। স্থুগশবরীরপক্ষে২ 

লান্বিকজাতেঃ তৎকারণানাং ভূতুক্্াণাং সপ্তাবাৎ তত্র শরীরসংনন্ধ উপপদ্যতে | বিষ্ঠা 

ইহলোকে পর্বত্রগমনৌ নিয়ন্তা তত্তংফলে।পভোগায় সর্বত্র লোকান্তরেষু গচ্ছস্তৌ বর্তৃতে। 

তত্র নরাঃ অন্যং ভূতাস্মানং নিিকু্যু নিতরাং বিশেষেণ পণ্তান্ত জানস্তি। অগ্তমগরং 

দেহবচ্ছায়াতিরিক্তং ন শিচিকুযঃ ন জানপ্তি। কেচন পামরা দেহব্যতিরিক্তং ন জান 

কেচন বিবেকিনঃ কর্তৃভেক্ত্বোপেতো দেহাতিরিক্তঃ কশ্চিদস্তীত্যন্ুমিমতে ন কেহগ 

দেহজয়ব্যতিরিক্তমাস্থ'নং জানস্তি। অতে| ছুলভমস্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ (১ম ১৬৪ 7৩৮৫)! 

অথৈকে|নচত্বারিংশী__ 

| [ | ণ 

খাচে! অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা জধিবিশ্বে নিষেছুঃ। 

| | 
যন্তন্ন বেদ কিমৃচ। বরিহ্তি য ইত্ঘিদুস্ত হাম লমালতে ॥ ৩৯ * 



২ ছষটুক, ৩ অধ্যার, ২১ ঝর্গ |] চতুঃ স্থিতমণি+-শত তমং সুক্তং | ৬২ 

-* অথ পদপাঠং *-- 

| ] | ] | 
ধ্চঃ এ অক্ষণে। পবামে | নিইগওমন্। যন্মিন্। দেপাঃ |] তািঃ ] বিশ্বে ] নিহসেদুঃ | 

লহ চ 

| ূ 

যঃ। তৎ। ম। বেদ।| কিম্। খাচা। কবিষাতি। যে। ইৎ। তৎ। 
শর পর আত জন 

পিছুঃ। তে। ইমে। সম্। আলতে ॥ ৩৯॥ 

র্মন্ত্রে দেহ!খ্জীবাত্মানা বুক্তৌ তয়োবন্যস্ত জীপাত্মনঃ পারমর্থিকং রূপং যদস্তি, 
তদার।চাতে। চো আক্ষবে অব্র গকশব্দেন থক গ্রপানভূতাঃ সংঙ্গাপরনিগ্াত্ব পাশ্চ- 

তারো নেদা উচ্যান্তে। খগাদীনামপরপিদ্ধান্বং যুগ্ডাক আয়তে-দ্বেবিছ্ধে বেদিতান্যে ইতি 
প্রতিজ্ঞা তত্রাপরা পাথোদো যঙ্াব্বদঃ লামলেদ ইত্যাদিনা তা: লম্বন্ধিত্যক্ষরে আনৃশ্ঠা।দি- 
গুণকে ক্ষলণপশিতি ভানশ্ববে নিতো সর্বত্রবাপ্ডে ব্র্ষণি অক্ষরশব্বস্ত ব্রহ্মবাচকত্বং 
এহদবৈতদক্ষবস্ত প্রশাসনে গাগি যয়াতদক্ষবমপিগমাতে | যেলাক্ষরং পুরুষং বেদলত্য- 
মিত্যণি শ্রুতিম্থ প্রশিদ্ধং গগক্ষবয়োঃ এ্রতিপান্ধ প্রচিপাদকভালঃ সমবন্ধঃ। লবিং বেদৈঃ 
খলু বরদ্াপিগম্যতে তং হোৌপনিষদং পুকষ পৃচ্ছামি উতা।দি শ্রতেঃ। নন উপনিষষ্তাগানাং 
তথাপ্ত ইতরেযান্ত কথং ব্রঙ্গবিষযন্ত্রমিতি উচাতে। যদ্গাগীতবক্গাগানাং খাগানিলিষঘন্বং 
তগাপি বুদ্ধিশুদ্বাৎপাদনদ্বাবা বেদনসাপনত্তেন ব্রন্গবিষযা। ভলিগ্ত্তি। তমেতং লেদান্ব- 
বচ[নন ত্রাঙ্মণা বিবিদিষস্তীতাদি শ্রুতেঃ| তদ্দেব বিশ্যাতে । পঙমে উতকুষ্টে নিবতিশষে 
শোমন ধ্যোমলি ব্যোমসদৃশে আলেপত্রনীরূপত্ববা।পিত্বাদিসাদৃষ্ঠেন লোমেতুকন্তং। যদ্ধা 
পিশেষেশ সর্বস্ত রক্ষকে নিরপিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কম্যচিদন্তি সাপাস্তস্ সর্বস্যা ধিষ্ঠানন্তেনাক্ষকত্বাৎ 
উ দশে ততে লর্ববমণ্য্তমিতার্থঃ। পুনস্তদের বিশেষ্যতে | যন্মিন পরমাতুনি শিশ্ে সর্ধে দেবা 
অধশিসেদধঃ নিষীদত্তি আশ্রিত্য তিষ্ঠন্ত তন্মিন। মনা উক্তলক্ষণে বস্থনি ধগ্ডপলক্ষিতাঃ 
শাবি গা] বেদাঃ পর্যসিতা ইতার্থঃ। মঃ মো মর্ভাঃ তত্তাদুশং দেবাদীনাং স্ব্ূপলাভাস্পদং 
কন েদৈস্ত/ৎপর্্যং প্রতিপাগ্ং যদ্বপ্ত নবেদ নজানাতি লমর্তাঃ খচা পুর্সেক্কেন খগা- 
ধপধজালেন কিং করিষ্তি বেদনপাপনেন বেদেন নেছামাবাদত্বা কিং সাধয়ভীত্যর্থঃ। 
এনাজনাহাণাৎ সব্বস্তাপি বেদন্ত বৈফপ্যা্ঘতি ভাবঃ। অথবা মোহক্ষরমনিদিত| কর্দণাং 
₹€া ভবতি যাগাদীনন্্ুতিষ্ঠতি তেন কিঞ্চিদপি কর্মকৃতং ন জবভীত্যর্থঃ। যেইতযে এব 
৬৩৭২ লছর্জ।নন্তি ত ইমে সমাসতে ত এবেমে জ্ঞাতারঃ সমাসতে সশ্যক্ তিষ্ঠস্তি। অপুনবা- 
ব্য শর্বপেইবন্থানং .লমাসনং। যদ্ধা যো নিছুরিৎ যে জানন্ত্যেব নাৃতিষ্ঠস্তি। ইচ্ছবোই- পিরণে। ত ইমে ত এব লমাসতে গবাময়ন।দিস হত্রসম্ঘৎসরসত্্রপধাত্ত|নি পুহোপযস্তি। লহার্থে 
শঃ। লআদধিকানাং যাগানামভাবৎ তেষামপি ফলমেতজ জ্ঞানেনৈৰ গ্রাপ্তং ভবভীতার্ঘ;। 
কণং বছহ দ্বছুবচননর্দেশঃ | অন্যেত্বন্তথা বণয়ন্তি। খচঃ খগঞ্চনীয় আদিত্যঃ আদিতা- লং আগ।দিযয়ং বা ধগুঁভঃ পুর্বে দান দেবং আদতে! বা এষ এতনসগুলং তপতি তত্র; 



৩২৪ পাণ্বণ-2াংভিত। | [১ মণল, ১২ আন্ুবাক, ১৬৭ শুট 

তা খচ ইত্যাদি শ্রতেঃ (তৈৎ নারায়ণোপনিষদি )। তত্ত ল্বন্থিনি অক্ষরে পরমে ব্যোমন্রি 

উত্তলক্ষণে ব্রঙ্গণি য এফোহস্তরাদিতো হিরগ্মধঃ পুরুষ দৃশ্ঠত ইত্যাদি শ্রতুযন্তস্বরীত 

যন্ষিন্ সর্ধে দেলা গ্যোতমানা রশ্ায়ো নিষেদ্ধঃ বর্তৃত্তে । য এতম্নবেদ্ স কেবলয়া খচ| কি 

করিষতি ? যে জানস্তি ভাবয়স্তি ত এব বিদ্বাংসঃ সমাসতে ভূম]াং শ্ুথেন রোগাদির[তিত 

ভোগিনঃ সন্তঃ চিরকালং জীবপ্তি। অপরে প্রকারাস্তরেণ প্রতিপাদয়স্তি। খচো অক্ষ 

খগ্ডপলক্ষিত লর্বববেদসন্বন্থিন্যক্ষরে প্রণবরূপে ওষ্কারে অবিনাশিনি সর্বববেদেষু ব্যাণ্ডে ৭ 

প্রণবস্ লর্বববেদলারত্বং ব্রাহ্মণে শ্রয়তে--তান্ নেদানভ্যততপত্তেভ্যোহভিতপ্তেভযন্ত্রযো ৭ 

তজায়ন্ত আকারউকারোমকার ইতি তানেকধ। সমতরৎ তদেতদে|হমিতীতি ( এৎ আ। 

৫1৩২ )। পরমে নিরতিশযে ন হি প্রণবাদপিকং কিঞ্িনান্ত্রজাতমস্তি। ভ্রিকালাতীতত 

ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকত্থাৎ যচ্চান্টজিকালাভীতং তদপ্যোংক্া।র এব ওমিতি ব্রন্দেতাদি শুতে 

(মাওঁকোোপনিষদি )। বেদালাং প্রণস্ত স্থানগ্রতিনিপিভাল? সন্বন্ধঃ | য গচোহদীতে ইতাদ্ধা 

পক্রম্য যঃ গ্রণনমধীতে স লর্বমধীতে ওমিতি প্রতিপগ্যতে | এতদ্দ্ৈ যঙ্ুন্ত্রয়ীং বিছ্যাং গ্রত্যেষ 

বাগেতৎ পরমমক্ষরমিত্য।দি শ্রুতেঃ| যন্মিন বিশে সর্ব দেবা অধিনিষেছুঃ প্রণনস্যু পর্ব 

মন্তাত্বকত্বাৎ মঙ্্েু সর্ব দব্তানাং নিবাসাৎ পর্ববাদবনিবাসত্বং ব্রহ্গাধিষ্ঠানত্বাদ্ছ। ব্রজ্জণি সর্ম 

দেবানাং নিবাসাৎ শিষ্টমপিশিষ্টম। অয়ং মন্ত্রে নিরুক্তেষ ব্যাখ্যাতঃ (নিৎ ১1৮ )- অপলেধযণ 

বণযস্তি | খচঃ থগর্চনীয়ো জীবঃ তস্ত ল্বন্ধিনি অক্ষরে আবনাশে ব্যাপ্ডতে না পরমাস্মনীভার্ঘঃ। 

অতএব জীসাপেক্ষযা পবমে উৎকৃষ্টে নিরূপাপিকে ব্যোমন বিশেষণ সর্ববাপিষ্ঠানতেন বাসে 

ব্যোমসদূশে বা যন্মিণ পরমাতনি দেলাগমনবাত্তা ব্যলহরস্তে| বাঁ ইঞ্জিয়সংজ্ঞকা বিশ্বে সার্বাইণ 
অধিনিষেদ্ঃ নিষীদত্তি আশিত্য বর্তত্তে মস্তন্ন নেদ ন জানাতি উপাধ্যংশপরিত্যাগেন তদেন 

ক্বরূপমিতি ন পশ্যতি। স্ু'ল! জনঃ কিমুচা কপিষ্যৃতি কেলালেন জীবেন জীবন্জাবেন কিং ফল 

প্রগ্ম)/তি জননমরণাদিকেশশ্ত।ত্যাগাদিত ভাবঃ| য ইত তদ্ঘিদৃস্ত ইতা।দি সিদ্ধং | ৩৯ | 

ক ক 
৬ 

অগ্রিতোত্রার্থা দেসুধদি কুৎসিতং শব্দং কুর্ষ1ৎ তদানীং হ্যবসাদিতানয়া ধলগাদসং 

প্রযচ্ছেৎ। তথা চ সুঞ্রিতম্ _বাশ্মালায়ৈ যপসং গ্রগচ্ছে তত শ্ুগবসাদ্ভগলতী হি ভুঘা ই 

প্রবর্গেহভিষ্টনে এমৈব পরিধানীয়া। শ্তত্রিতং চ-ন্থপলসাত্তগবতী হি দুগ! হও 

পরিদধ্যাদিতি | 

টৈষ। চতবারিংশী-- 

| | | . 
শ্রযবপ।ভ্ভগবতী হি ভূয়া আথে। বযং ভগনভ্তঃ স্যাম। 
আপ ও এষ পট 

ূ ূ | | 
আদ্ধ তৃণমন্্ে বিশ্বদানীং পিব গুদ্ধমুণকমচবন্তী ॥ ৪০ ॥ 



২ আাষ্টক, ৩ অপ্যায়। ২৯ বর্গ ।] চত্ঃষ্টি তমাপিক-শ ঠতমং সুক্তং | ৩১৫. 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ূ 
স্ববগহতৎ। তগনতী। হি। ভূয়াঃ। অখো ইতি । বয়ম। ভগহবন্থঃ। স্তাম। 
আপ শা পিজি 

রি 

| ূ । | অন্ধি। তৃণম্। অলো। বিশ্বংদ।নীম্। পিব। শুদ্ধম্। উদকমূ। আইচরস্তী॥ ৪০ ॥ 

হেঅদ্রো! গোনামৈতৎ। আহননীয়ে হে গৌন্বং ুযবসাৎ শোতনযবসম্ততৃণ।দিকস্যাত্্ী 
মতী তগরতী। ভগ ইতি ধননাস। সর্র্ভজনীয প্রভৃতক্ষীরাদিপনবতী ভূয়াঃ ভব। 

হিং পূরণঃ প্রসিদ্ধ বা। লোকে যবঙাদিতক্ষাণেন ক্ষীরাদিসমুদ্ধিঃ প্রপিদ্ধা। অগো অনন্ত- 

রমেব বয়ং যজমানা অপি তগবস্তঃ গ্রভৃতেন ধনেন তথ্বন্তঃ স্ত/ম। 'আঅখৈকলারং পূর্বমুক্তং 

ইদানীং সব্বদাকর্তৃব্যমিতি প্রার্থয়তে | বিশ্বদানীং পিশ্বকাসং সর্বদা! তৃণমদ্ধি ভক্ষয় আচবস্তী 

সর্বতো নির্গচ্ছত্তী শুদ্ধং নির্মলমুদকং পিব। তায়ং মন্ত্রো যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতঃ (নি 

১১1৪৪)-সুঘবসদিনী ভগলতী হি ভবাথেদানীং নয়ং ভগবস্তঃ স্তামান্ধি তৃণশল্সে 

চর্বদ] পিন চ শুদ্বমুদ্দকমাচরস্তীতি | ( ১ম--১৬৪শ্ _৪৩খা)। 

ইতি [দ্বতীয়ন্ত তৃতীয়ে একনিংশো বর্গঃ ॥ ২১ ॥ 

৬ গ 
রঙ 

অথৈকচত্বারিংশী__ 

গৌঁনীমিম।য় গলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী »। চতুষ্পদী ! 

|. |. | | | | 
অন্টাপদী নবপদী ব্ভুবুষী সহত্রাক্ষর৷ পরমে ব্যেমন্ ॥ ৪১ ॥ 

--ৎ অথ পদপাঠঃ *-- 

রা | | | | খৌবীঃ। মিগায়। মলিলানি। তক্ষতী। একইপরী। দ্বিহপদী। লা। চতুঃইপদী। 

| | | [ | 
অট্টাইপদী। নবহুপদী। বভৃবৃমী। লহত্রইজক্ষবা। পৰমে। বিইওমন ॥ ৪১। 
শস্ 

গোগীঃ গরণশীলা! মাধামিকা বাক ॥ স্ুলে।পাঙাবশ্ছান্মসঃ ॥ মিমায় শবয়তি। কিং 
কুর্নতী? ললিলানি বটারকানি তক্ষতী সম্পাদযিত্রী একপদী একপাদোপেত! একাধিষ্ঠানা 
মেঘে ধর্তমানা গমনপাধনেন বায়ুন৷ একপদী ব|। দ্বিপদী মেঘগ্তরিক্ষাে। দ্বযপিষ্ঠান। 
আাদত্যো ব। দ্বিতীয়ঃ। তথ! সা চতুষ্পনী পাদচতুষ্টয়োপেত। দ্ক্চতুষ্টয়াপ্ান]। অথাষ্টাপৰী 
সবসরারগপেক্ষয়াষ্টপাদোপেতা অষ্টিষ্ঠানা। নবপদী উপরিদিগণেক্ষয়া কধ্যেণ বা নবি- 



৩২৬ বধেদ-ংহিত। | ১ মঞ্ডল। ২২ ৭2প1ক। ১৬৪ হুক! 

গণিষ্ঠানাং বতূবুধী। এলভুঠ।॥ ভবতেম্ছান্দগঃ কমু । ততো ডীপি বসোঃ সম্প্রপারণং | 

কিমনযাপরিগণনয়। সহত্রাক্ষরা অপরিমিতবচনো|হয়ং অপরিমিতন্য।প্তিযুক্তা বনুব্যাপনশীলো- 

দকবতীত্যর্থঃ | কুত্রেতি তদুচ্যতে-পরমে ব্যোমন্ উদদকাশ্য়ত্েনোৎকৃষ্টেইস্তরিক্ষে 

কেচিদ্েবমাঃ | গোরীঃ গরণশীলা শবত্রল্গাত্মিক! বাক্ মিমায় মিমতিঃ গ্রতিষ্ঠার্থে দাহ: 

রতি তানি ঘটাদিদ্রব্যাণি তক্ষতী তত্তদ্থাচকত্বেন নিষ্পাদয়ন্তী। একপদী অস্যাকৃতত্বেনৈপ- 

এ(তষ্ঠ।না একরূপা বা প্রণবাত্মনা। দ্বিপদী স্ুপর্থতঙ্ভেদেন পাদদ্বয়বতী। চত্ুপ্পা 

নামাখ্য।তোপদর্গনিপাতভেদ্েন। অষ্টপদী আ.মান্ত্রতগহিতাষ্টবিতক্তিভেদেনাষ্টরীপদ্দী। নবপদী 

বৃবুষী সন্যয়ৈরুকৈরষ্টতির্নপপদী অথবা সনান্টিকেধুবঃবঞাদযু নবন্থু পদেষু ভবহী। 

পশ্চাত্বহুবিধাভিব্যক্জিমুপেয়ুষী। পরমে ব্যোমন্ উৎকৃষ্ট্ৃদয়াকাশে মুলাধারে বা লহআক্ষর। 

আ.নকাকারেণ ব্যাপ্তা আনে কধ্বনি প্রকার ভবতীতার্থঃ। অয়ং মন্ত্র; অ।চার্ষোনৈবং বাদা 5; 

(নি* ১১।৪০)-_গোৌরারিমার সালপনি তক্ষতী কুর্বিতাকপদ্দী মপ্যমেন দ্বিপ্ধী মধামেন 

চাদ্দিত্যেন চ চতুষ্পদ দিগনতিষ্টাপদী |দগতিপ্চাবাস্তরদিগ ভিশ্চ ননপদী দ্রিগ ভিশ্চাবান্তৃর- 

নিগতিশ্চদিত্যেন চ পহআআক্ষরা বভুনক! পরমে ব্যপনে ইতি ॥ ( ১ম-১৬৪-৪১%)। 
ধু 

ক 

অথ দ্বিচত্ব।তিংশী__ 

| 7] | _ | 
তস্ত1/ সমুদ্র আধিবিক্ষরন্তি তেন জীবস্তি প্রিম্চ ততঃ । 

সস 

টা 
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরন্তদিশ্বমুগজীবতি ॥ ৪২ ॥ 

_-* অথ পর্দপ1ঠঃ ০ -- 

| | | | | 

তন্ঠাঃ। লযুদ্রাঃ। আব। বি। ক্ষবন্তি। তেশ। জীবপ্তি। গ্রহদিশঃ | চতআঃ। 
গজ স্ এত এজ 

আজ পি 
রা 

আর 

| | | | হিরাতা। 
ততঃ। শ্রতি। অক্ষবম্। তৎ। বিশ্বঘু। উপ | জীনতি ॥ ৪২॥ 

তন্ত।ঃ উত্তায়!ঃ গোঃ সক্কাশাৎ সমুডরাঃ বৃষ্টযৰকসমুন্দন।ধিকরণভূতা খেঘ। আদি অধিকং 

গভৃতমুবকং শিক্ষণাপ্ত িবিপং ক্ষরপ্ত। তেগোদকেন প্রদিশন্চতঅঃ । প্রশ্দো বাতা 

(বিদিশশ্্তজে। দিখশ্স অথসা প্রকুষ্টা দিশো মুখ্যাশ্চতঅঃ তৎস্তেযু তাচ্ছব্যং ত২স্থাঃ গুড়া 

জীনস্তি। ততঃ পশ্চাত্তদক্ষরমুরকং ক্ষরতি সম্তাদিকং ৮ৎপাদয়তীত্যর্থঃ। ৩২ সন্তান 

বিশ্বং জগদুপঞীবতি। অয়মপি যাক্ষেন ব্যাখ্য।তঃ (নি ১১৪১ )--তস্তাঃ পয আধ 

বিক্ষরন্তি বর্ষান্ত মেঘস্তেন জীবস্তি দ্বিগাআয়াণি ভূত।নি ততঃ ক্ষরত্যক্ষরমুদ্কং তত্ব 

ভূতান্থ্যপজীবন্তীতি ॥ (৯ম-_১৬১ত-৪২৭%) ॥ 
চে ঙঁ 

পু. 



২ ছটা, ও আগার, ২২ পগ।] চতুঃসটি হম1দিক-শততগং সুকং | ৩২ 
অথ ত্রয়ন্তরংশী_- 

| | | | 
শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিমবতা পর এনালরেণ। 

সি শি পি 
সিএ সস সস 

] ণ 

উক্ষাণং পৃষ্লিষপচন্ত বীরান্ত।নি ধণ্মাণি প্রথমান্যাপন্ ॥ ৪৩ ॥ 
পপ 

-* ভাথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | শকহমধম্। ধূশম। আরাৎ। অআপশম্। পিষুইপতা | পরুঃ। এনা । আববেণ। 

| 1 ৫: 
উক্ষাণমূ। পৃশ্রিমু। আপচন্ত। বীরাঃ। তানি। ধর্মাণি। প্রথমনি। আসন ॥ ৪৩ | 

০০৫১ পলি পর 

শকময়ং শর্ুণায়ং শুফগোময়সন্তৃতং ধূং আরাৎ নাতিদুরে অপচ্ঠং দৃষ্টনানস্মি। দিবা 
ধৃত দুরে দৃষ্ঠমানত্থাৎ স এব দর্শশবিষয় তয়োক্তঃ | লিযুলতা ব্যাপ্তিমত1 এনা অগেন আবরেপ 
গিকৃষ্টেন ধূমেন পরঃ পরস্তাৎ তৎকাণ্ভূতমযমগিমপত্ঠং অহং যজমান ইতযর্থঃ। কিৎ। 
াণং ফলগ্ঠ সেক্স বং পুযিং শুক্ত্থি গ্রাধ্াতে তেন ফণমাত স্বধং প্রাঙ্গীত ইতি বা 
পির্বিণাদপঃ সোমঃ তং বীরাঃ বিনিধে রণকুশলা খাতবজঃ অপচন্ত ॥ আজ্জ ধাহ।থানাদরেণ 
[তভ্গ্রতায়ঃ ॥ করোতিতার্থ। ল চ ক্রিযাস।মান্ঘবচনঃ অঝোৌচিত্য।দতভিসবেণ সংপাদদিতস্ত 
ই্ার্থঃ। তানি তৎপাপনানি ধর্মান্যনুষ্ঠানানি প্রগমানি প্রতমানি প্রকঠানি ফশপর্যাস্সানীয়ানি 
আসণ্ লংপাদিতান্ততবন্। যধ্ধা সোম উক্ষাইতলত পুবিং তং দেণাঃ শি তাপচন্। যঞ্জার্থং 

হলো দূমো মেঘ আসীত্তদুত্ততে। তৎপরত্েন লা মন্ত্রে ব্যাখোয়োহয়ং বিচঙ্ষণৈঃ | ৪৩ | 

অথ ৮তুশ্চারিংশী- 

| | | | | 
রয়: কেশিন খতুথা বিচক্ষতে সংবত্দরে বগত এক এম|মৃ। 

| | | | 
বিশ্বামকো অ্চস্টে শচাভিধর্ণাজিরেকস্ত দদূশে ন রূপম ॥ 8৪ ॥ 

ৃ --* ভাথ পদপাঠঃ *-- 

রঃ | | | কেশিনঃ। খতৃহ্থা। লি। চক্ষতে। লংবৎসরে। বপতে। একঃ। এযাম্। 

বিম্। র 
| | ূ এ; । অভি। চষ্টে। শচীভিঃ। প্রাজিঃ। একস্ত। দরৃশে। ন। রূপম ॥ ৪8 



৩২৮ এাখেদ-সংছিত। | [১ মণ্ডল, ২২ আমুসাকক, ১৯৪ স। 

কেশস্থানীয় প্রকুষ্টরশ্মিযুক্তান্ত্রয়োহগ্র্যাদিত্যবায়বঃ তে চ খতুথা খতুকালে বিচক্ষতে 

লিবিপলক্ষণ!ং ভূমিং পশ্তস্তি। তেষাং পৃগকপুথক্কার্ধ্যমাহ। এষাং মধো একোহগিঃ 

লংবৎসরেইতীতে সন্ত বপতে দাহেন কেশস্থানীয়ৌমদিবনস্পতাদিকচ্ছেদনেননাপি তৎস্ার্্যং 

করোতি। একঃ অন্য আদিতো। বিশ্বং সর্বধং জগৎ শচীতিঃ স্বকীয়ৈঃ প্রকাশরৃষ্টযাদি- 

কর্ম্তিরন্িচষ্টে সর্বতঃ পগ্ততি। একত্য লায়োঃ পাজির্গীতির দুশে তৃশ্তে সর্নৈঃ দ 

রূপং অপ্রত্যক্ষত্বাৎ স্পর্শশব্ধৃতি কম্পলিগৈর্গম্যত ইতি হি ভয়বিদো! বস্তি! অয়মপি মনে 

যাস্কেনৈবং (নিৎ ১২৯৭) ব্যাখ্যাতঃ-ত্রয়ঃ কেশিন খতুথা বিচক্ষতে কালে কালেহতি- 

বিপশ্তন্তি লংবতসরে বপত- এক এফামিত্যগ্রিঃ পৃথিবীং দহতি সর্বমেকোহভি নিপশ্ঠৃতি 

কর্মতিরাদিত্যো গতিরেকন্ দৃশ্ঠতে ন রূপমিতি ॥ ( ১ম-১৬৪ম_৪৪খ)॥ 

বাগদেবতে পশৌ চত্বারি বাগিতি হবিষেহনুবাক্যা চত্বারি বাকৃপরিমিত| পদনি 

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্রতি সুত্পিতত্বাৎ। 

লৈষ। পঞ্চচত্ব।রিংশী- 

| 2: ০ 
চত্বারি বাকৃপরিমিতা পনি ভার্ন বিছ্ুব্র ক্ষণ! যে মশীমিগ। 

এ ফি | | 
গুহা ত্রীণি গিহিতানেসয়ন্তি তুরায়ং বাচো মনুষা। বদন্তি ॥ 8৫| 

--ৎ তাথ পদপাঠঃ *-_ 

১ ৫ | | | | | 
চত্বারি। বাকৃ। পরিহমিতা। পদাশি। তানি। বিছুঃ। ব্রা্গণাঃ। মে। মনন 

| | | | | | 
গুহ! । ত্রীণি। নিইহিতা। ন। ইন্গয়ন্তি। তুরীয়ম্। বাচঃ। মনুষ্তাঃ। বদপ্তি। ॥ ৪৫ 

হি পা ওম ভর শট ভাজ ওল ভজন 

বাক বাচঃ কৃত্সায়াঃ পরনি চত্বারি পরিমিতা পরিমিতানি লোকে য| বাগ 

লা চতুধী বিতক্তেত্ার্থঃ। তানি পদানি ত্রাহ্মণা বেদবিদঃ মনীষিণো মনগ ঈষিণে 

মেধবিনো নিছুর্জানস্তি। তেষাং মধ্যে ভ্রীণি গুহা গুহায়াং নিহিতা স্থাপিতানি নেঙগ্ত 

ন ঠেষ্টত্তে ন একাশন্ত ইতার্থঃ। বাচস্্রীয়ষ। পদং মনুষ্তা অজ্ঞান্তজ জজ্ঞাশ্চ বদি 

ব্ক্তমুচ্চ'“য-্ বাবহরস্তি। কানি তানি চন্বারীতি? অত্র বহবঃ স্বস্বমতান্নবোধেন 

বছৃধা ব].91 আঙ্ঃবানকবাগ-ক্ালস্ত লংগ্রহরূপ! ভূরাদয়ন্তিত্রে। ব্যাহতয়ঃ রণ এক 

ইতি। পেদত্রণসাবত্থাত্তাস।ং ব্যহ্তীনামেব সারনংগ্রহতূতত্বাদকারাগ্ঘ।তকন্ত প্রণব ্ি 

প্রণবান্থ ব্যাহতিযু সর্বাঁ বাকৃপরিমিতেতি কেচন বেদবাদিনো বদন্তি। তাগরে 

ব্যাকরণমতা গ্ুসারিখো নামাখা।তো।পসর্গনিপ।তভেদেন ক্রিয়া গ্রধানমাখ্যাতং দ্রন্যগ্রথাণ 

নাম প্রাগুপস্থজ্যতে । আখ্য।৩পরস্থেতুপসর্গ; প্র।দিঃ উচ্চ বচেঘর্থেষু নিগতমাননিপাঞ। 



২ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ২২ বর্ণ।] চতুঃষষ্টি তম।ধিক-শততমং সুক্তং ৩২৯ 

অপিতু চেত্যাদিঃ এতেঘেব লর্ব। বাকৃপরিমিতেতি অখপ্রায়াঃ কৃত্মসায়া বাঁচঃ চত্ধ! 

ব্যাকৃতত্বাৎ বাধৈপরাচ্যব্যাকৃতানদ২। তামিন্ট্রে মপাতোবক্রম্য ব্যাকরোত্তন্মাদিয়ং ব্যাকৃতা 

বাগ্তগ্ত ইতি শ্রুতেঃ (তৈ* লং আ।৭)। অন্টে তু যাঞ্জিকাঃ মন্থঃ কল্পো ব্রাহ্মণং 
চুপ লৌকিকীতি। যাজ্জিটকঃ সমায়াতোইন্ুষ্টেয়ার্থপ্রকাশকো বেদতাগো মন্ত্রবিধান- 

গ্রতিপাদকো। বেদভাগ ইতি মন্ত্রাঃ। কল্পে ত উধ্বমিত্য।দিনোক্তঃ কল্পঃ। মন্ত্রতাৎ- 

র্যযার্ঘপ্রকাশকো। বেদত।গে। ব্রাহ্ষণং। তোগবিষয়াগামানয়েত্া।দিরূপা ব্যবহারিকী 

এত্ষেব সর্ববা বাঙ্নিয়মিতেতি যাজ্িকাঃ। খগযজুঃসামানি চতুর্থী ব্যবহারিকীতি 

নৈকল্তা (নিৎ ১৩।৯)। দর্পাণাং বাথয়সাং ক্ষুদ্ন্ত লবীস্যপস্থ চ চতুর্থী ব্যবহাবিকী- 

ত্যৈতিহাসিকাঃ। পশুষু তুণবেয়ু মগেঘাত্নি চেত্যাত্মবাদিনঃ। অপবে মান্ধিকাঃ প্রকার।- 

স্তবেণ গ্রতিপাদয়ন্তি পরাপপ্ঠান্তী মধ্যমা বৈখবীতি চত্বাণীতি। একৈব নাদাস্মিকা। বঝাকৃ 

মুরাধারাৎ উদ্দিত! লতী পরেত্যুচাতে । নাদন্ত চ ুক্মাহেন ছর্ণিরূপত্বাৎ সৈব হৃদয়গ|মিনী 
প্যন্তীত্যুচ্তে । যোগিনির্জটুং শক্যত্বাথ লৈব বৃদ্ধিং গত বিপক্ষাং প্রাপ্ত! মধ্যমেতাচ্যতে | 

মধ্যে হদয়াখ্যে উদীয়মানত্বান্মদ্যম!। অথ যদা সৈব বক্রে স্থিতা তান্োঠাদিব্যাপারেণ 

বহির্নিগচ্ছতি তদ। বৈথপীত্যুচ্যতে | এবং চত্ারি বাচঃপদানি পরিমিতানি মনীষিণে। 

মনসঃ স্বামিনঃ শ্বাধীনমনস্কা ব্রাহ্মণা বাচান্য শব্দব্র্গণঃ অপিগন্তারো যোগিনঃ পরাদি- 

হরি পদ্দানি বিছুর্জানস্তি। তেধু মধ্যে ত্রীণি পবাদীনি গুহা গুহায়াং নিহিত। 

নিহিতানি ভ্বদয়ে হ্ৃদঘ্ান্তর্বত্তিহাৎ তুরীয়ং তু পদং বৈখরীসংজ্ঞকং মনুয্যাঃ সর্ব 

ব্দস্তি। ব্যাকরণপ্রসিন্ধানামাধ্যাতাদ্বিপক্ষে মনীষিণে! ব্রাহ্গণাঃ প্রকৃতি প্রত্যয়দ্রবিভাগ্জা 

বাগযোগবিদন্তানি পানি জানস্তি। ব্বাগযোগবিদূঃ পামকাং বাছো বাজ্ময়ন্য তুবীয়ং 

চতুর্থ২ ভাগং বদস্তি ব্যবহরন্তি অর্থপ্রকাশনায় প্রথু্ীতত। আায়ং মন্ত্রে নিরুক্তে 

বাখ্যাতঃ (নি ১৩৯) । সোহত্রান্ুলন্ধেযঃ | অব্র।পি ব্রাঙ্গণং ভবতি--সা বৈ ঝকৃ সৃষ্ট 

চতুধা ব্যতবদেষেব লোকেধু আীণি পশুষু তুবীয়ং যা পৃথিবাং সাগ্ো সা রথন্তরে 

যান্তরিক্ষে লা বাটে সা বামদেবো যা দিবি সাদিত্যে দা বৃহতী লা শ্তনয়িতাবথ 

পণ্ুযু। ততো! যা বাগতারিচাত তাং ব্রা্মণ্ষেদধুস্তত্মাদ্ ত্রাহ্মণ। উভয়ীং নাচং বস্তি 

যা চ দ্েবনাং যা চ মন্ুষ্ানামিতি (নি ১৩৯) ॥ (১ম-১১৪৭-৪৫৭%) ॥ 

অথ ষট্চত্বারিংশী__ 

ঠা 1৬ ৭ | | | | 
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো। দিবা? ম সুপর্ণে। গরুত্মান্। 

| | | | 
একং মদ্িপ্র। বন্থধ। বদন্ত্যগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ॥ ৪৬। 



৩৬ খাখেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল? ২২ অন্থুবাক, ১৬৪ সু 

-* আথ পদ্পাঠঃ *-- 

1 | | 
ইন্্রম। মিজ্রম্। বরুণম্। অনিমৃ। আহঃ। অগো। ইতি। 

| 
দিবাঃ। লং সুহপর্ণঃ। গরুত্মান্। 

] ] 
একম্। সৎ। বিপ্রাঃ। বছুপা। বদন্তি। অগ্রিম্। যমমৃ। মাতরিশ্বানম্। আহঃ ॥ ৪৩ 

০০০৬ ও জজ 

অমুমদিভামৈশ্বর্্যবিশঈসিন্রমাহুঃ | তথা মিক্ুং প্রমীতেন্্রণাভ্রাতারং অহরচিমানি- 

নমেতন্নামকং দেসং আভৃঃ। বরুণং পাপস্ত নিবারকং বাত্র্যছিমানিনং দেবমান্ঃ। 

তথাগ্নিং আঅঙ্গনাদিগুণবিশিষ্টমেতন্র/মক্ষমাছঃ 1 আঅথেো অপিচ অয়মেব দিবো দলিল 

স্ুপর্ণঃ সুপতনো গরুষ্বন্ গবণবন্ পক্ষবান্ বা এতয্লামকো যঃ পক্ষ্যন্তি সোহপ্যযমের। 

কথমেকন্ত নানাত্বশিতি উচ্যতে। অমুমেব প্াাদিত্যং একং এব বন্ঘতঃ সম্তং বিগ্রা 

মেধানিনঃ দেবতাতববিদো বহুধা বদস্তি তত্তংকারণেন ইঙ্দ্াছ্াত্মানং বদত্তি। একৈন 

রামহান।য্স। দ্েলতা স ক্র্ণা ইত্যাচক্ষতে ইত্যক্তত।ৎ। লিঞ্চ তমেব বৃষ্ট্যাদিকাবণং 

বৈছ্যাতাগ্িং যমং নিয়ন্তারং মাতবিশ্বানং অন্যরিক্ষে শ্বসন্তং বাযুমাহুঃ | হুর্ধান্ত ব্রঙ্গণোই" 

নন্যত্েন সার্বাক্মযমুন্তং ভলতি। অর যে কেচিদগ্ঃ সর্ব দেবতা ইত্যাদি শ্রতিতঃ 

অয়মেবাগ্রিকত্তারে অপি জ্জযেতিশী ইতি মত্বা অগ্নেবেব লার্বাজ্মাপ্রতিপাদ্রক্োইয়ং মনত 

ইতি বদন্তি। ততৎপক্ষে প্রথমোহগ্রিশন্ধঃ উদ্দেশ্তঃ তমগ্রিঘুর্দিগ্ত ইন্দ্রাগ্যজ্মকনং কথয়স্তি। 

অয়ং মন্ত্রে লিক্তে এবং ব্যাখ্যাতঃ- ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাস্মানং একমাম্মানং বছ্ধা 

মেধানিনো বদন্তি। ইন্দং মিত্রং বরুণমগ্িং দরিব্যধ চ গরুত্মস্তং দ্রব্যে দিশিজে! 

গরুয্ান গরণলান্ গুর্র্বায্া মহায্সেতি (নিত ৭1১৮) বেতি ॥ (১ম -১৬৪ম্--৪৬৭)॥ 

ইন্তি দ্বিতীয়স্ত ভৃতীয়ে দ্বাবিংশো বর্গঃ ॥ ২২৪ 
গু 

গু 

বর্ষকামেষ্ট্যাং তিঅঃ পিগ্ডো। হোতক্যাঃ | তত্র কৃফ্ণং নিয়ানমিতি তৃতীয়স্যানুলাক্যা। 

কুষ্ণং নিয়্ানং হয়ঃ সুপর্ণা নিযুত্বস্তী গ্রামজিতো যথা নর ইতি। 

সৈষা সপ্তচত্ব।বিংশী__ 

| ৃ ৃ 
কষ্ং নিয়ানং হরয়ঃ ম্থপর্ণ। অপোবলানা দিবমুপতস্তি। 

ূ | | | 
ত আনরৃ্রনৎ্দদন।দৃতস্য।দিদ্ঘাতেন পৃথিণী বৃযুগ্ভতে ॥ ৪৭॥ 



২ অষ্টকণ ৩ আগ্যায়, ২৩ বর্ণ। ] চতুঃষট্টিতম[ধিক-পততমং সৃক্তং। ৩৩১ 
--* অথ পদপাঠঃ *.__ 

| | | | কফমূ। শিয়ানম্। হরয়ঃ। সুৎপর্ণাঃ। অপঃ। বসানাঃ। দিবম। উৎ। পতস্তি। 

] | ৃ 
তে। আ। অনরর্রন। লদনাৎ। খতণ। আত ইৎ। ঘৃতেন। 

পৃথিবী । বি। উগ্ভতে ॥ ৪৭ ॥ 

কৃষং কুষণবর্থৎ নিয়ানং লিয়মেন গচ্ছন্তং মেঘং হবয়ঃ উদকন্ত হণ্ছিরঃ জ্ুপর্ণ!ঃ 
শোভনপতন| বশায়ঃ অপো বসানাঃ উদকানি বাগয়ন্তঃ মেঘেবু অদ্ুত্মেঘন পুরয়স্ত 
ইতার্থঃ॥ অন্তর্ভাবিভণ্যর্থাৎ দ্বিকর্কষতং | যদ্ধা কৃষ্ণং নিষ়ানং সিএমনং রাঃ দেবালাং 
হি রাত্রিদক্ষিণায়নং ততগ্রতি তন্মিন বর্ষকাল ইতার্থঃ। এবং কুর্দন্তী দিবং ঢালোকং 
তদএরতমাদিত্যং বোদিশ্রেতপতত্তি উধবং গচ্ছস্তি। তে রশ্বায় খতস্ত সদনাং 
উদ্কম্ত স্থানাদাদিতামগুলাদাববৃত্রন আনর্ভান্তে আর্বঞ্চ আগচ্ছন্তি | অদিৎ অনন্তরমেন 
ধদ।্ব!গাগচ্ছস্তি তদানীমেব ঘৃতেনোদকেন পুিবী বাদ্তে বিধিধং করিতে । ক্ণং 
এএয়ণং বাত্রিরাদিতান্ত হরয়ঃ স্পর্ণাহরণা আনি তা,শুয় ইত্যাদি শিকজং 
(19৭ 91২৪8) দ্রষ্টবাম্ ॥ (১ম-১৬৪স ৪৭৭) ॥ 

ফু রঙ 

গু 

অথান্ট|চত্ব।রিংশী__ 

| ূ নার 1 
ঘদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উত্চ্িকেত। 

্ | | ূ চি ত্মন্ত্পাকং ভ্রিশতা ন শঙ্কবেোগিতাঃ যষ্টিন চল।চলাপঃ ॥ ৪৮ ॥ 
আনল অন 

--১ অথ পদপাঠঃ *-- 

| ূ | | | বাদূশ | প্রহ্ধয়ঃ | চঞ্ম। একম্। ত্রীণি। নত্যানি। কঃ। উমৃ ইতি | তৎ। চিকেভ। 
শা: পট পপ 

রা | | ত'মন। লাকমৃ। ভিইশতাঃ। ন। শঙ্কবঃ। অর্পিতাঃ। যষ্টিঃ। ন। চলাচলাসঃ ॥ ৪৮ ॥ 
নি পি সপ ও 

দশ এতৎসংখ্যাকাঃ প্রধয়ঃ পরিধয়ঃ গ্রহিতা বর্তত্তে। তংস্থানীয়াঃ দ্বাদশম।সা 
একং আন্ধিতীয়ং চক ক্রেমণম্বভাবং লংবৎসরাখ্যং চক্রং আ[শিত।ঃ তথা ত্রীণি ত্রিসংখ্যাকানি 
যানি নাভ্যাশরয়াণি ফলকানি তহস্থানীয়ানি গ্ীবরম/হেমস্তাখ্যানি আশ্রিতানি। যথ! 
ঝা দশপরিগয়ো নাত্যাআাণি জীণি ফলকানি স্তি তত কালচকপি 



৩৩২ খাখেদ-সংভি। | [১ মণ্ডল, ২২ অনুবাক, ১৩৪ হু! 

ক উ কোইপি মহান্ তচ্তক্রং চিকেত জানাতি। তশ্মিন চক্রে দাকং লহ শংকবে 

ন শংকব ইন অব্র পুবস্তাদুপাচারোইপি। মন শব্দঃ লামর্থ্যাদুপমার্থীযঃ। তশ্মিন্পি 

সংবৎসরচক্রে প্রিশতাঃ এতৎসংখ্যাকঃ যষ্ির্ন। নশবশ্চার্থে। যষ্টিশ্চার অবস্থানীয়া্হ|নি 

অর্পিতাঃ অর্পিতানি । কীদৃশানি তানি? চলাচলালঃ একশ্চলশব্দো দির্ভাব- 

প্রাপ্তঃ | চলাঃ চলনস্বঙ্গাবানীত্যর্থঃ ॥ চরিঢচলি পতিপদীনামচ্যাক চ্যাত্যাসস্তেতি দ্ির্বচন- 

মাগাগমশ্চ | তভোহম্্ক॥ যষ্টিশ্চ হবৈ ত্রীণি চ শতানি সংবৎসরশ্তাহ|নীতি 

ব্রাঙ্গণং (শ্ঁৎ ব্রা ৩।/২)। দ্বাদ্শপ্রধয়শ্ক্রমেকমিতি মাসানাং মালামানাদিতযাদি 

€(নিৎ 81৩৭) নিরুক্তম্। (১ম-১৬৪হ-_ ৪৮খ) | 

গুবগ্যেহভিষ্টবে মন্তে স্তন ইত্যেকা। স্ত্রিতং চ-ন্তে স্তনঃ শশয়ো মো ময়োভূর্গৌর- 

মীমেদন্ু বৎসং মিষস্তমিতি। এধৈব সারস্বতে পশৌ হবিষে! যাঙ্যা। স্বত্রিতং চ-যান্ত 

স্তনঃ শশয়ে। যে! 'ময়োভূত্বং সোম এচিকিতে। মনীমেতি দ্বে ইভি। 

নৈসৈকো নপঞ্চাশী-- 

ূ | | | 
যস্তে স্তনঃ শশয়ে। যো ময়োভূর্ষেন বিশ্বা পুধ্াসি বার্যাণি। 

ূ | | পয 
যো রত্বু। ব্সুবিদ্ধাং স্বহদত্রেঃ শরন্দতি ত্বমিহ ধাতবে কঃ॥ ৪৯॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
যঃ| তে। ভ্তনং। শশয়ঃ। যঃ। ময়ঃইভূঃই। যেন। বিশ্বা। পুধসি। বার্মাগি| 

| | 
যঃ। বউহপাঃ | বস্থুণিৎ| যঃ। সুহদত্রঃ। সরস্বতি। ত্বম্। ইহ। 

| | 
ধতসে। করিতি কঃ ৪৯ | 

হে লবস্বতি। তে তলসম্বন্বীরঃ স্তনঃ স্তনবচ্ছিততস্থনীয়ানাং প্রণিনামাপাধনকা? 

লৌকিকনৈদিকস্থু শকরূপঃ স্তনঃ শশয়ঃ শয়ানঃ তপ দেহে বর্তমানঃ | যশ্চ স্তনঃ ময়োই 

বসাক্মাদিন।ং নুপস্ঠ হালয়িতা যেন শুনেন শিশ্বা সর্ববাণি বার্ধাণি বরণীয়ানি অভিমত 

রূগ।ণি ধনানি পুযম তোক্তভাঃ। ঘশ্চ শুনো রত্রধাঃ বনুবিপরমণীঘরত্ৰানাং ধার 

বঙ্গবিৎ বশ্ননাং বাসয়িতণাং পনানাং বেত্তা লন্ধা বেদয়িতা বা। কিঞ্চ যঃ ভতনঃ হও 
শে।ভনদানঃ সুদর্জঃ কল্যণদ।নণ ইতি নিরুক্তম (নিৎ ৬।১৪)। অক্রাপরৃদৃযচ্ছন্ রং 

টি 



২ আটক, ৩ অপ্যায়, ২৩ বর্গ। ] চতুঃষষ্টিতম।পিক-শততমং সৃক্তং। . ৩৩৩ 

সতনস্তাতি প্রশস্তত্বজ্ঞাপনার্থ। হে দেবি! তং তাদৃশং সব্বপ্রাণ্যুপকারকং হৃক্তময়ং স্তনং 
ইহাশ্িন্ কর্ম্পি ইদানীং বা ধাতবে অস্মান্ডিধাতুং পাতুং পানায় কঃ কুরু ॥ ৪৯ ॥ 

্ ধ্ 

অগ্রিমন্থনে যজ্জেন যজ্ঞমিত্যেষ! পরিপানীয়া। যজ্জেন যজ্ঞমসজন্ত দেবা ইসি 
গরিদধ্যাদিতি সুক্রিতত্বাৎ। 

টৈষা পঞ্চাশী_- 
! | | ] যজ্জেন যজ্ঞমঘজন্ত দেণাস্তানি ধশ্মাণি প্রথমান্যাপন্। 

| | | | 
তে হ নাকং মহিমান? শচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ পন্তি দেলাঃ॥ ৫০ ॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *_- 
| | | | যঙ্জেন। যজ্ঞম্। অনজন্ত। দেবাঃ। তানি। ধর্াণি। প্রথমানি। আসন । 

| ১০ | | | তে। হ। নাকম্। মাহমানঃ | সচন্ত। যত্র। পৃর্নে। লাধ্যাঃ। সপ্তি। দেবাঃ | ৫০ | 

দেপা ব্যনহর্ভারে। যজমানা সজ্ঞেন নির্শপ্যিগ্রিনা বজ্ঞং হোমসাপনমাহবনীয়ং অযজন্ত 
পৃজিতনস্তঃ অন্ুষ্ঠানায় সংযেি তনন্ত ইত্যর্থঃ| আগ্িং মধিত্বা প্রহরতি। তেনৈবাগ্নয় 
আিথাং ক্রিয়ত ইতি (তৈ* সং ৬২1১) হি টতত্তিপীয়কম্। তানি ধর্মাণি অগ্রিসাধনানি 
কর্মাণি প্রথমানি। প্রথম ইতি মুখ্যনাম | প্রতমানি প্রকুষ্টতমান্টাসন্ ফল প্রসন্সমর্থান্যিত- 
বরিত্যর্ঘট। তে হ তে চ যজমানাঃ নাকং নাশ্গিন্লকমন্তীতি নাকঃ স্বর্গ; তং মতিমানঃ 
শহাগাযুজাঃ সচন্ত সংগতাঃ | কীর্ৃশং নাকং? যত্র যমশ্সিবাকে পূর্বে পুর্বতনাঃ সাদ্যাঃ 
সাপলাঃ খজ্ঞাদিস!ধননন্তঃ কর্ম দেবা ইত্যর্থঃ তে সম্তি নিবসন্তি তং সচত্ত ভমাদি- 
দাণীমপি মনুষ্টোরেবং কর্তব্যমিত্যর্থঃ | যত্ধা দেব| ইদানীং দেবা বমাপরীঃ পৃণ্ং যজ্জেন 
অগ্রনা পশুভূতেন যজ্ঞং যষ্টসামগ্রিং কাঘজ্ত পুাভবন্তঃ অগ্নেরের মুঙিতেদেন পেবস্বং 
ট পশুত্বং চ দ্রষ্টব্যং। অগ্নিঃ পশুরাশীত্তমালতন্ত তেনা যজজন্তেতি শ্রুতে (তৈৎ সং 
£1২১)। শিষ্টং পৃর্িসৎ। ম্র যন্মিন স্বর্গে নিমিত্তভৃতে সতি পূর্বে ুর্বাতনাঃ 
সাধ] দেবাঃ সানা? হন্দোন্টিমানিনঃ আদিঙ্য। অঙ্গিপস্চ সাধ দেব! উচ্যন্তে। 
ছশ্দাংল টে শাধ্যা দ্েবাস্তেইগ্রেহগ্রিমষজন্ত | ঠে খ্র্শং লোকমায়নাদিতা।শ্চৈলেহাশন্ং- 

খাস তেহগ্রেহরিনাগিমঘজস্ত তে স্বগূ্ধ শোকমায়নিত ত্রাহ্গণম্ (০ ত্রাণ ১১৬)। 
15 দেণাঃ স্বর্গে সস্তি ভবস্তি স্বর্গ প্রাপ্তা ইত্যর্ঘঃ। যদ! যে যঙ্জছেন জ্ঞানাদিংঙ্ছেন জং শিধুধ আব্ত পৃজয্তি। তেলাকং বিফুলোকং মহাককগানাঃ সস্ত সংগচপ্তে। 
২এ পৃর্বেসাপ্যাদয়ে। দেবাঃ সস্তিঃ তৎস্থ'নং আগ্িন।গ্রমযজন্ত (নি*ৎ ১১৬) নেব! 
ইত্যাদি শরুজমন্ুলন্ধ্যেরম॥ (১ম -১৬৪সু ৫০) ॥ 

রঙ ঞ 



৩৩৬৪ . পাথেদ-সংহিত|| [১ মণ্ডল) ২২ গনুবাক) ১৬৪ সুত্ত | 

তথৈকপঞ্চশী__ 

ৃঁ | | 
সমংনমেতছদকমুচ্চৈত্যব চ।হভিঃ। 

| | | | 
ভূমিং পর্জন্ত। জিম্বত্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্রয়ঃ ॥ ৫১ | 

৭ অথ পদ্দপাঠঃ *_- 

| | | 
সমানম্। এতৎ। উদ্দকম্। উৎ। চ। এতি। আব। চ। অহইভিঃ। 

| | | | র 
ভূমিম্। পর্জগ্ঠাঃ। গিন্বত্তি। দিবম্। ভিন্বন্তি। ভগ্নয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ 

শা ০ আজ 

এতৎ প্রলিদ্ধমুদ্দকং সমানং একরূপমিতার্থঃ অহতিঃ টৈকশ্চিদ্রহোভিঃ গ্রী্কলী 

নৈরুচ্চৈতি উর্ঘাং গচ্ছতি। তগা অহতঃ বর্ষকালীনৈরহোভিঃ তদ্ুপকং অবটৈত 

অবাজ্মুখং চ গচ্ছতি। চ বা যে|গে প্রথমেতি প্রথমাবিভঙ্গির্ন নিহন্ততে | রশ্মিনা টব 

ভূমিং প্রপ্পোতি | তদেবোচ্যতে | পঞ্জন্টাঃ লীণয়িতাবো মেঘাঃ ভূমিং জিন্বন্তি টক" 

লংন্ত্যায়েন সম্তাদ্যাৎপাদনঘ্বাবা ভূমিষ্ঠান জীণণপ্তি। তথা অগ্নয় আহবণীয়া ছ্যাঃ গ্েহহ 

দ্রিবমাদিত্যাদিদ্যুলোকস্থ।ন্ বেবাঞিম্বন্তি ভীণযন্তি ॥ ( ১ম-১৬৪স্-৫১খ। )| 

লরস্বদ্দেবতাকে পশৌ দিন্যং ন্ুপর্ণমতি বপা যাজা। দিব্যং স্ুপর্ণত বায়গং রহম 

লস বারৃধেনর্ষে। যোষণান্বিতি স্ত্রিতত্াৎ। অন্ারস্তনীয়ায়।ং সরস্বদ্থ!গে এট্ঘল ঘা | 

চত্রিতঞ্চ_দিব্যং স্ুুপর্ণৎ বায়সং বৃহস্তমাসবং সাণতুর্থেতি | 

পৈষ। দ্বিপঞ্চ|শী__ 

[ | | | | 
দিব্যং স্পর্ণণ বায়মং বৃহন্তমপাং গর্ভ দর্শঠমোধদীগামূ। 

| | | | 
অভিপতে। বৃষ্টিিস্তরপঃস্তং শাস্বস্তমণগে জোহবীমি | ৫২। 
রাবার প্প্ম (০০ 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ] 
দিব্যম্। ন্ুহপর্ণমূ। বায়গমূ। বৃহস্তমূ। আআপাম। গর্ভমূ। দর্শতিম্। ৪ষধীনাম। 

। | | | . 
আভীপতঃ | বৃষ্টিহতিং | তর্ণয়ন্তম। সরশন্তম। অলপে। পোহুলীখি॥ ৫২। 



২ আট, ৩ অধ্যায়, ২৩ বর্গ । ] পঞ্চষষ্টিতম।ধিক-শততমং ক্তং। ৩৩৫ 

দিপ্যং দ্রিবিততবং স্ুপর্ণৎ শোভনগমনং বায়সং গমনশীলং বৃহস্তং মহাস্তং অপাং গর্ভং 

ুটাদকানাং গর্ভনছুৎপাদকং ওষ্দীনাং ওষপীদ শর্তং দর্শনায় দর্শমন্তমিতার্থঃ | যথা 

ওষশীন1ং গর্ভং দর্শতমিতি পৃথগ্বিশেষণং। কিক অভীপতঃ আন্ুকুলোন বৃষ্টিভিন্ত্প়স্তং 

জগত্রীণযস্ত্ং যদ্বা অভীগতঃ অভিগমনলতঃ দলিলাপারান্ তড়াগাদীন্ তর্পঘন্তং অথনা 

নিগন্ব।হং সরম্বস্তং উদক্ষবস্তং। লর ইত্যু্কনাস। কং দেবং কূর্য্যং ব|। অবসে 

রঙ্ষণায় জোহবীমি পুনঃপুনঃরাহবয়ামি ॥ (১ম-১৬৪সু-৫২খ) | 

এ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ে আয়োনিংশে! বর্গঃ ॥ ২৩ ॥ 

ইতি প্রথমে মগ্ডলে দ্বাবিংশোহনুবাকঃ ॥ ২২॥ 

পঞ্চষফটিতমাধিক-শততমং সৃক্তুৎ | 
ভিউ 

এখোপিংশানুবাকে পঞ্চরশস্থক্কানি। তত্র কয়া! শুভেতি পঞ্চদশর্চং গ্রথমং হৃক্তং 
(েপং। আজাতক্রমণিকা কয়া পঞ্চোমা  সংবাদস্তৃতীয়াদযুলা মরুতাং বাক্যং 
অনদুযোহ্গস্ত্স্ত চ। শিকষ্টা ইল্দস্ৈ কাদশী চ মরুত্থাংস্থিন্্রো দেবতেতি। অবৈন্দ্াগস্ত্যমরূতাং 

স4.7; গ্রতিপাগ্ভতে | তত্র তৃতীয় পঞ্চমী সপ্তমী নলমীনাং মকুদ্বাকারপত্থাৎ ত এবরধয়ঃ। 

[স্ত বাটাং ল খষিরিহি স্টায়াৎ অজ্তাতৃচষ্টাগন্ত্যবাক্যত্যাৎ স এসধিঃ। শিষ্টা যুজঃ 
আদা 25কাদশী চেন্দ্রন্ত বাক্াং অতঃ ল এববিঃ। অত্র যা তেনোচাতে লা দ্রেসতেতি 

গামাগাগ্লানদন কৃত্সণ্ত মরুতদ্রগ্তণক ইন্দে দেবতা লংসব চাতুর্ববিশকয়োন্মরুত্বতীয়- 

"দা নিশিদ্ধানীম।ৎ পুর্বং এত স্ত্তং| দি পর্যায়ান্মরুত্বতীয় ইতি খগয়োঃ সত্রিতম্-- 
কর আগ্গেতি চ মকুহতীয়ে পুরস্তাৎ সুকন্য শংসেদিতি। আনশ্গিপ্নবিকে গঞ্চমেহনি 
ন্দগাষে এতদের সৃক্তং পঞ্চমস্ত কষা শুভায়[প্তগ্শৃর্গ ইতি মাপানিনে ইতি স্থত্রিতত্বাৎ। 

গুদ মরুত্তীমশান্ত্রে এততস্থৃকুং | পঞ্চমাবণাকে কমা শুভা লবয়সঃ নীলা মরু" 

011 হাইরণা।য়েতাজ হাথ । বিষুপতি মরুহ তীয়ে এতদেব শিপিদ্ধানীয়ং। তাং সুমেষং 
যা শান্তি চ মরুত্বত।য়মিতি সুত্রিতত্বাৎ। অস্য বিনিযোগং শৌনক আহ-_জ্ঞাতিপুত্র- 
হ'টবাশ্চ বাজাং চিকির্ধতি | নিত্যং ল নিষতো ভূ সুক্তং তু মনসা জপেৎ। কয়া 
55 পৈশ্গ্ং কৃহাচার্যানূপদ্ধিজৈঃ | শ্রহাপররহস্কং তু গুরোরপ্যাহ শৌনক ইতি ॥ ১৬৫্॥ 

্ৈ গড 
গু 

তত্র গ্রথমা-- 

| £ ূ ূ | 
কযা শুভ! সবয়লঃ মনীলাঃ সমান্য। মরূতঃ সংমিমিক্ষুঃ। 

০০ 
বত 

রম | | 
1 মন্তী কুত এতাস এতেরেত্তি শুস্বং বৃগণে। বঙ্ুয়। | ১। 



৩৩৬ ধথেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক, ১৬৫ সক 

-* জথ পদপাঠঃ ০*-- 

1 1 ণ | 

কয়া। শুভা। লহবয়সঃ | সহনীলাঃ। লমান্তাঃ । মরুতঃ। লম্। মিমিক্ষুঃ। 
আট খাদ ক 

1 | | | [ | 

কয়া। মতী। কুতঃ। আহইইতালঃ। এতে । তর্চস্তি । শুদ্মম্। বৃষণঃ। বন্থুইয়। ॥ ১। 

ইন্্রবাক্যং লবয়দঃ লমানবযস্কাঃ সনীলাঃ সমানস্থান এতে মরুতঃ কয়া শুভা টৈরগি 

দুজেয়িয়া শোভয়া সমাগ্ঠা সর্ববেষমে করূপয়া মহত্যা! যুক্তাঃ। শুবিতুযুদ্বকনাম। উক্তরূপ্যা 

শুভা উদকেন লংমিমিক্ষুঃ লোকং লম্যক্ সিঞস্তি। মিহি লমানার্থো মিমিক্ষতি ধাডু!। 

যদ্ধ। মাং যুদ্ধাপিষু প্রবর্থমানং সংমিমিক্ষুঃ তদর্থং এতে মরুতঃ করা অনিশ্চেয়য়া। মী 

মত্য! কুডো দ্রেশাদেতাসঃ আগতাঃ। আগত্য চ এতে হৃধণো বর্ষিতাবো বস্তা বর়য়া। 

নুপাং সুলুগিতি পৃর্ববসবর্ণদীর্ঘঃ ॥ ধনেচ্ছয়া যথা বলবো বাসয়তারো বা তেটনৈব | জমে! 

যাজাদেশঃ ॥ শুদ্মং বলং বুষ্টিপ্রানজনিতং লোকে অর্চস্তি পুজয়ন্তি জগতি কুব্রন্তি যঙ্গা যম 

বলং বর্দগন্তীতার্থঃ। মরুতো হৈনং নাজছুরিতি শ্রুতেঃ। অত্রেন্দ্রমরুৎসংবাদরূণং সদর 

প্রাণজীবাত্মপরতয়াপি যোজনীয়ম্। অত্র দ্বিতীয়য়াপীন্দ্রে জুতে | (১ম-১৬৫স -১ধ)। 
চি 

০ 

অথ দ্বিতীয়।-_- 

| ০৫ 1 ৃ | ৫ 

কন্ঠ ব্রহ্মাণি জুজুযুধুবানঃয কে। অধ্ররে মরুত আববত । 

| | | | | 

্রেন! ইব প্রজতে! অন্তরিক্ষে কেন মহামনল! রীরম|ম ॥ ২। 

--০ অথ পররপাঠঃ *-. 

আঃ আচ পর 

| | | | 
কন্য। ব্রহ্ষাণি। জুজুষুঃ। যুবানঃ। কঃ। অধ্বরে। মরুতঃ। আ। বদর্ত। 

| | | | | 

শ্তেনান্হইব। প্রঞ্জততঃ। অন্তবিক্ষে । কেন। মহা। মনসা। রীরম।ম | ২ | 

[নি হী 
যুবানো নিত্যতরুণাঃ মহান্থুভাবা মরুতঃ কমস্য মহাভাগস্ত ব্রহ্মাণি পবিবুঢ 

নে 

1 
জুগুমঃ সেবস্তে। কশ্চ? মহানধবারে দ্বকীয়ে যাগে মত এতানাববর্ভ ঘাগান্তরেছে। 

বর্তয়স্তি। ছুর্নিগ্রহত্থে দৃষ্টান্তমাহ--অস্তরিক্ষে খন্রতো গচ্ছতঃ শ্রেনান্ ইব পংদ্ণী 

গমনানেতক্মকান্ পক্ষিণ ইব কেন তগ্গ্রীতিপাধনেন মহা মহতা মনগ। মনন 

স্তোত্রেণ রীরমাম রমেমহি । অণ মরুতইন্দ্রেণোক্তা তৃতীয়য়াইনয়া গ্রতিক্রণ্ডে | ২। 



২ অষ্টক, ৩ অগা ৯৪ বর্গ। ] পঞ্চষিতমধিক-খততমং সৃক্তং | ৩৩৭ 
অথ তৃতীয়।__ 

| 1 | কৃতন্শিন্্র মাহিনঃ সন্নেকো। যাগি মত্গতে কিন্ত ই । 
| | | | সংপৃচ্ছগে সমর1ণ; শুভ[নৈর্বোচেস্তরো হরিবো যত্তে অস্মে॥ ৩ 

-_* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ] ₹তঃ। তম। ইন্দ্র। মাহিনঃ। সন্। একঃ! ঘানি । সংহগতে । কিম। তে। ইথা। 

সম্। পৃশ্ছপে। সম্ইঅব|ণঃ| শুভানৈঃ| বোচেঃ। তৎ। নঃ। 

| হবিইলঃ| ঘৎ। তে। অস্মে ইতি ॥৩। 

হে ইন্দ্র! সপতে সতাং পালক ত্বং মাঠিনো মহনীয়ঃ পৃজনীযঃ অন্ুচটরন্ু- 
নস্য ইতার্থঃ। তথাভূতঃ লন্পরপি একো।ইসহায়ঃ পন্ কুতো যাসি কৃতঃ কারণাদ্যাপি [পদ যাসি? তে তব ইথং কিং ত্বং এসমেব কিং ন কোহপ্যনুচরোহস্তি। 
কি তং সমরাণঃ অস্মরতিঃ সংগচ্ছমানঃ সংপৃচ্ছসে সমীচীনং পুচ্ছসি। হে হরিবঃ 
হপত্যাং তগ্ষনিন্ন! তে তল -তাশ্মে অস্থাস্থ যদবক্ত,মিষ্টতমমন্তি তন্োহন্মভ্যং শুতানৈঃ 
শোঠমানৈধ্বচনৈঃ বোচেঃ জাহ ॥ (১ম _১৬৫স্থ- ৩) ॥ 

ঙ বটি 

চা 

অথ চতুর্থী__ 
| | এহ|ণ মে মতয়ঃ শুংস্থতাসঃ শুত্ম ইয়ন্ি গ্রভৃতো মে অদ্রিঃ। 

| | । | মাশাগতে  গ্রতিহ্স্ত্াকৃথেম। হরী বহতস্তানে। অচ্ছ | ৪ ॥ 

-* অথ পদ্রপাঠঃ ০ 
ৃ ূ ূ | | বদাগি। মে) যতয়ং। শম্। সুতাসঃ | শদ্মঃ। ইয়তি। প্রইভ্তঃ| যে। অদ্রিঃ। 

| | না। শাসতে। প্রতি । হ্্বস্তি। উকৃথা। ইমা। হরী ইতি। 

| 
বহতঃ। তা।. ন;। অচ্ছ ॥ ৪ ॥ 
এপ এজ আচ 



৩৩৮ পাষেদ-সংহিত। | (১ মুল, ২৩ অস্ধয(ক, ১৬৫ হৃচ্জ। 

অথৈবং তৈ£ পৃষ্টঃ অনয! চতুর্ধেন্রং প্রত্যাহ। হে মরুতঃ! ব্রহ্মাণি লর্বাণি 
কর্ম্মাণি হবীংষি বা মে মম স্বভৃতানি তথ মতয়শ্চ মননযুক্ঞাঃ স্ততয়শ্চ মে মম শংস্ 

্বকার্ষাঃ যদ্বা যে মতয়ে! বুদ্ধয়ঃ তেষু বর্তস্ত ইত্তি শেষঃ। তথা আুতালোহভিযুতাঃ 

সোমাঃ মে মদীয়াঃ মদর্থ এব আতো যজ্ঞং প্রতি গন্তব্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মধ 

বাক্ষদাদিবাধপরিহারায় শুম্মঃ রলবান্ মে মদীয়োহদ্রিঃ শন্রণাং তক্ষকে। বজ্ঃ গ্রভৃতঃ 

সন্নিয়তি গচ্ছত্যেব লক্ষ্য প্রতি ন চ নিবর্ততে। ন কেবলং হবিরাদীনাং মদদীয়ত্বমেৰ 
অপিতু যজমানা আশাসতে মামেব প্রার্থয়ন্তে। কিধেকৃথা উক্থানি শস্ত্রাণি মাং 

প্রতিহ্যস্তি কাময়ন্তে মামেব শংলততীত্যর্থ। কিঞ্চ নোহম্মদ্রীয়াবিমা হরী ইমাবশ্বৌ ত 
তানি গন্তব্যানি হবিরাদীনি অচ্ছ অভিপ্রাপ্ত, মাং বহতঃ অভিমতদেশং প্রাগয়ূত! 

অতএব শীঘ্ং গচ্ছামি। যুক্মাতিরপি তত্প্রাপ্তং গন্তব্যমিত্যর্থঃ। অতো লহায় ইতি 

মত্তব্যমিতি ভাবঃ॥ (১ম--১৬৫ম-৪খ)। 
৬ € 

পু 

অথ পঞ্চমী-_. 

| | | | | | 
অতে। বয়মন্তমেভিধুঁজানাঃ স্বক্ষত্রেতিস্তন্ব১ শুস্তমানাঃ | 

| ূ | |. | 
মহোভিরেত। উপযুজ্হে হিন্্র ম্বধামন্ব হি নো বভৃথ॥ ৫] 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

[ | | | | 
অতঃ। বয়ম্। অন্তমেভিঃ | যুজানাঃ। শ্বহক্ষত্রেতিঃ। তন্বঃ। শুতমানাঃ| 

| | | 
মহঃইভিঃ। এতান্। উপ। যুজযহে। হু। ইন্ত্র। ম্বধাম্। অনু। হি। নঃ। বতৃথ10| ূ 

এবমুক্তা মরুতস্তমেৰং ক্রবতে-_হে ইন্দ্র! ত্বং ষম্মাদেবং করোধি অতঃ করণাগ্য 

মপি অন্তমেভিঃ অস্তিকতমৈরশ্শৈধূর্জানাঃ যুক্তাঃ সম্তঃ। কীদুশৈ? থক্ষত্রেতিঃ স্বায়তবটৈ 
কিঞ্চ মহোতিস্তেজোতিঃ তন্বঃ আত্মশরীরাণি শুস্তমানাঃ দীপয়ন্তঃ হর্ষং প্রাগুবাণ 

ইত্যর্থঃ। যদ্বা মহোভিঃ ম্বমহত্েন যুক্ত! বয়ং এতান্ গম্তন্ নু ক্ষিপ্রং উপযুদ্[। 
তব লাকং হুবিরাদি শ্বীকুর্ম ইত্যর্থ)। হে ইন্দ্রঃ] ত্মপি নোহম্মৎলন্বদ্ধি শ্বধাং উক( 

বলং বা অন্থবূথ হি অস্মংস্থক্টোনকজন্তং হবিরত্থুতবলি খলু। হি শবঃ পরশ্ণরে 
কার্যযোপকারিভাবগ্রসিদ্ধিগ্যোতনার্থঃ। (১ম--১৬৫৭ু-_৫খ) | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ে চতুর্ববিংশো বর্গ ॥ ২৪ ॥ 
পি 



২ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ২৫ বর্গ।] পঞ্চষর্টিতমাধিক-শততমং মুক্তং | ৩৩৯ 

অথ ধণ্টী-_ 
| | | | | কট১ম্তাবে মরুতঃ স্বধাসীদ্যন্মমমেকং সমধত্ত।হি হত্যে। 

| | | | ৰ 
অহং ভ্যটগ্রস্তব্ষিস্তবিশ্ব।ন্িশ্বস্ত শত্রোরনমং বধনৈঃ | ৬ | 

স্-০ অথ পদপাঠ; ০. 

| | | ক। স্তা। বঃ। মরুতঃ। ম্বধা। আসীৎ। যৎ। মাম্। একম্। লমৃইঅধন। অহিহহত্যে। 

| | | | অহম্। হি। উগ্রঃ। তবিষঃ। তুনিগ্মান্। বিশ্বস্ত । শত্রোঃ। অনযম। বধইকসৈ 0 ৬ ॥ 

হে মরুতঃ | স্যা লা ম্বধা তছুদকং বলং বা বো যুক্মাকং দশ্ব্ধি কাণীৎ নৈবাসীদিত্যর্থ;। 
অন্মাকমুদকং ত্বমন্টভবশীতি ব্রণ । যৎ যা ম্বধা একমপহায়ং মাং অহিহত্যে বৃষ্টার্থং 
মেঘহননকর্ম্ণি বৃত্রবধে বা লমধত্ত লহিতমভূৎ সমাসীদিতি সম্বন্ধঃ। অসহায়ন্ত কথমেতৎ- 
মেংস্যতীত্যত আহ--অহং হি অহং খলু উগ্রঃ উদগ্ণবল্স্তবিষো বলবান্ তুবিষ্মান্মহ- 
ত্বোপেতোইন্মি | যন্মাদতিবলীহং তশ্রদ্িশ্বস্ত কৃতসস্ত শত্রোর্ষেবস্ত ॥ শর্রোরিভীয়ং কর্মণি 
ষ্টা॥ সর্ববং শক্রুলঙ্ঘং বধনসৈঃ বধরূপৈঃ শোধনৈঃ বধকুশলৈরিত্যর্থট | যদ্ধা বধ ইতি 
বজ্রনাম। £বধনৈর্বজন্তাসনৈ ক্ষেপণপ্রকারৈরনমং অনময়ং। অন্তরাবিতণ্যর্থোইয়ং | 
বশীকপোমীত্যর্থঃ ॥ (১ম-_-১৬৫স্থ--৬খ )। 

ষ ঙ 

ক 

অথ সপ্তমী-_ 
ূ ৃ জারি | ভুরি চকর্থ যুজ্যে্িরম্যে সমানেভিব্ষভ পৌংস্তেভিঃ 

ৃ | | | ভুরীণি হি কৃপবাম। শবিষেক্্র ভ্রত্ব। মরুতো যদ্ধশাম ॥ ৭ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-__ 

| | | | | ইরি। চকর্থ। যুজ্যেভিঃ। অন্মেইতি। লমানেতিঃ। বৃষভ। পৌংন্তেতিঃ ॥ 

| - | | | | ইদীতি। হি। কৃণবাম। শবিষঠ। ইন্্র। ক্রহা। মকতঃ। যখ। বশাম॥৭& 



৩৪০ ধথেদ-লংহিত। । [১ মণ্ডল, ২৩ অন্থুবাক, ১৬৫ শত | 

অধৈবযুক্তবস্তং ইন্ত্রং পুনরাহঃ। হে ইন্দ্র! বৃষ বধিতত্বং ভূরিচকর্থ প্রভূ, 
কতবানলি। সত্যমেব। তথাপি অন্মে অন্মাকং সমানেভিঃ লমানৈঃ যুজ্যেভিঃ অন্মাতি- 

ধুক্তৈঃ পৌংস্তেভিঃ পুংসঃকর্মতিঃ সামর্থোরেব চকর্থ নত্বং এক এবেত্যর্থঃ | হে 

শবিষ্ঠ! শব ইতি বলনাম। হে ইন্দ্র! বলবত্তম বয়ং ভূরীণি হি ত্বতকুতাদপি প্রভৃতানি 

কর্দ্দাণি কুণবাম কৃতবন্তঃ ম্ম। হেইন্ত্রঃ! ক্রত্বা ক্রতুনা] বর্মণ যদ্দযদৃবৃষ্টযাদিকং বশ!য 

কাময়ামহে তানি ত্বতোপ্যধিকানীত্যর্থঃ। যতো বয়ুং মরুতঃ ॥ ছান্দসমন্তুদাত্তত্বং ॥ এতেন 

স্বমহত্বং স্থাপিতং ভবতি। ম্বরোব্যস্তঃ অথবা ইন্ত্স্তেদং বাক্যং হে মরুতো যদ্যপস্তৈব তত্তস্টৈর 
ভবতু। তহ্যহং চ যুয়ং চ লহৈব ক্রত্বা কর্মণা যদ্বশাম যদ্ধষ্টিকন্ম কাময়ামহে তন্মাদুদকং 

সমানমেবেত্যর্থঃ। এবং মরুত ইতি নিঘাতম্বরস্ত ব্যাখ্যানম্॥। (১ম_-১৬৫সু ৭৭) | 

অথাম্টমী-_ 

| | [ | 

বধীং বৃত্রং মরুত ইন্ছ্রিয়েণ ম্বেন ভামেন তবিষে। ব্ভূঝন্। 

| | ৃ | 
অহমেত। মনবে বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ ম্থগ অপশ্চকর বজবাহুঃ ॥ ৮॥ 

--* অথ পদপাঠ$ ০ 

ূ ৫: এ | | ূ 
বধীমূ। বৃত্রম। মরুতঃ | ইত্ড্রিয়েপ। ব্বেন। ভামেন। তবিষঃ | বু) 

| | | 
অহম্। এতাঃ। মনবে। বিশ্বগচন্দাঃ | আহগাঃ। অপঃ1 চকরু। বঙ্পহুঃ | ৮) 

ইদানীসিন্্ আহ-হে মরুহঃ! অহমিক্্রঃ উত্দিয়েণ বীরধ্োণ স্বেন ভামেন সমান 

কোপেন তলিয়ে! বলবাণ্ বভুবান্ ভূতঃ সম্পন্নঃ সন্ বৃত্রং বদীং হতণানমি। ক? 

তছুচ্যতে- মণবে মনোরণায়ৈতঃ বিশ্বণ্ম্ত্র। 2 সর্ববাভল।দকাঃ আগা আগমনাঃ সর 

রঃ 
নখ) সম্ত।দিবু গমনশীলাঃ আপে বুষ্টাদপনি চকর কার বীভগানন্মি। যতোহহং বি 

অনেন লহায়নৈরপেক্গ্য ভবতি ॥ (১ম -১৬৫স্থ -৮৭)॥ 
ঙ ষ 

ক 

অথ নধমী-- 

| | [ | 

অনুত্তম। তে মধদম্নকিন্নু ন তব অস্তি দেবতা বিন 
পিপি: আরা 

| ূ | টা 
ন জায়মাশো এশভে ন জাতো শি করিয়া কৃণুহি প্রত ।৯: 



(ক, ৩ অধ্যার, ২৫ বর্গ।] পর্চষষ্টিতমাপি০-শততম* সুক্তং | ৩৪১ 

--* অথ পর্পাঠঃ *-- 

| 
মুত্রণ। আ। তে। মঘহবন্। নকিঃ। গ্। ন। ত্বাহবান। অণ্তি। দেবতা । বিদ্বানঃ। 

এ পপ | শি 

| 1 
ন। জাযুমানঃ | নশতে। ন। জাত:। যানি। করিয়া। কৃথুহি। প্রহবৃদ্ধ | ৯ 

ইদানীং তে মরুতে! হর্ষেণ প্রত্যানঃ। আ ইতি স্মরণে। শ্মুতবস্তো বয়মিদ্ানীং 

মধবন! তে ত্য়া এনুত্তং আপ্রেরিতং নকিন্ত্র নৈবাস্তি। মর নিশ্চয়ে। তয়া 

ভং তৎ সতামিত্ার্থঃ | হে দেব! ত্বাবান্ তৎসদৃশো বিদানঃ বিদ্বান। ব্যত্যয়েন 

জয়েপায়বেদিতা দেবতা দেবে নাত্তি। কিঞ্চ হে প্রনৃদ্ধ! অতিবল জায়মামে 

[৩| বা কশ্চিদ্দেবে। মতো বা নাস্তি। ত্বং খানি বৃত্রবদীনি করিষ্য/ কর্তব্যানি 

নহি কুকষে তানি ন,নশতে ন ব্যাগ্সেতি। নশতিব্বযাপ্তিকর্মা। নান্তত্বচ্চেষ্ট তান 

থ্বেতার্থঃ ॥ (১ম -১৬৫ম্ব ৯) ॥ 
রি কী 

তা 

অথ দশমী-_ 

| ও | | | 
এচ চিন্মে তিভূমস্ত্বোজো যা বু দরৃষ্বান্ কৃণবৈ মনীষ।। 

| | | 
পাশ 

| | 

এঠং হ্য১স্কে। মরূতে। ব্দানো যানি চ/বমিন্্র ইদীশ এষামূ ॥ ১ ॥ 

_-* অথ পদ্প।ঠঃ ৭ 

ূ | ৃ 
এ | 15২ | মে। বিজু | অস্ত। ও:। যা। সু) দরুগান্। রুণবৈ। মনীদা। 

| চা 2০০1 ক 
ধয। 151 উঃ | মকুতঃ। বিদ।নঃ। যাণি। চাপম্। ইত ইত ঈশে। এমাম্। ১০ ॥ 

পপ এট সপ | পি 
আপ 

হথাদামন্ত আহ। মে মম একস চিৎ একরের পিক সব্বব্রগমনশীলমোজো বালমস্ত 

কিমর্থমতি চে উঠাতে-থা যানি কর্মীণি মনীষা মনীষযা 

মম ঈদ দরৃধান্ধরিতবান্ হস্ত!নি নু কষিপ্রং কৃণবৈ করভুং শরুণাশি। হে মরুতঃ! 
রঃ 2 শহং খলু ৪াঃ উদ্গূর্ণবলঃ বিদ্ধানঃ বেদনাবান্ যান যান বস্থশি চ্যবং আবগচ্ছামি। 

৫,5০০ উৎ ঈশ্বর এব পন ঈশে ঈশ্বংরা ভবাম। অথব। পিদামোহহং যানি চ)বং 
'হা ধা পুর এবামীশে খতোহহমিন্রঃ অত? শক্ত ইত্ার্থঃ | (১ম--১৬৫ক-১০ধ)& 

হতি দ্বিতীয়ত তৃতীয় পঞ্চ ণংনো বর্গঃ ॥ ২৫ | 

থা প্লমেকস্থৈসাস্তু। 



৩৪২ ধধেদ-নংহিত| | [১ মওল, ২৩ অহ্ুবাক, ১৬৫ হত 

অধৈক।দশী_- 

তি: | 
অমন্দম্া/। মরুতঃ ভেষো। অত্র যম্মে নরঃ শ্রুত্যং ক্রঙ্গাচক্র। 

ণ | | | ৃ 
ইন্্রায় বৃফো হুমখার মহাং সধ্যে নথায়ন্তত্বে তনুতিঃ ॥ ১১। 

_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

॥ | | | 

অমন্দৎ। মা। মরুতঃ। ভ্তোষঃ। অত্র। যৎ। মে। নরঃ। শ্রুত্যম্। ব্রহ্ম । চক্ত। 

| ] | | | ] 

উত্্ায়। বৃষেে। স্ুৃহমধায়। মহাযু। লখ্যে। সথায়ঃ। তম্বে। তনৃতিঃ ॥ ১১॥ 

ইদমপীন্রবাক্যং । হে মরুতঃ! ম| মাং অক্রাস্গিনবকোৎপাদনবিষয়ে স্তোমঃ সো 

অমন্দৎ মাদয়তি মোদয়তে বা। হে নরঃ! সখায়ঃ ঘুয়ং মে মম যং শ্রতাং সর্দৈ; 

শ্রোতব্যং ব্রহ্ষপরিবৃঢং মেঘধারণাদিরূপং কর্ম চক্ত কৃতবস্তঃ স্থ। প্রভৃতং স্তোতং ৭ 

অনুত্তমাত ইত্যাদিকং ইন্জ্রায় পরমৈষ্্্যগুণকায় বৃঝেঃ অভিমতবর্ধিত্রে সুমখায় শোতনযাগা 

লথ্যে যুন্মাভিঃ দমানাধ্যানায় তনৃতিরনেকশরীৈকুপেতায় মহ্যং মম তঙ্বে মদীয় শরীব- 

পোষায় ভবতু। যত্বা তনৃভিঃ অন্রচ্ছরীরভূতৈঃ যুন্াতিঃ কৃত মহামেবাতিত্যথঃ। ১১। 

অথ দ্াদশী-_ 

| ॥ ॥ | 

এবেদেতে প্রতি মা! রোচমান। অনেগ্ঠিঃ শ্রব এষে। দধানাঃ। 

| | | | 
সংচক্ষ্যা। মরুতশ্চন্দ্রবর্ণ। অচ্ছাস্ত মে চ্ছদয়াথা ট নৃনমূ ॥ ১২ 

--* অথ গদপাঠঃ *-- 

ূ | . .দধানা), 

এব। ইঁৎ। এতে । প্রতি। মা । রোচমানাঃ। অনেগ্ঠ£ ! শ্রবঃ। আ। ইঘঃ। 

| | ৃ | ৰ 
লম্হচক্ষ্য। মরুতঃ। চক্্রইবর্ণাঃ। অদ্ছাত্ত। মে। জ্ছদয়াথ। চ। নুন ৯ 

মদ্বিষয়ে পংগীা | 
হে মরুতঃ! এধেৎ এবমেব এতে যুয়ং মাঁ মাং গ্রতি রোচমান1ঃ | 

| এ 

মাং খ্যাপয়স্তো বা অনেগ্ঃ অনস্তিকণ্থং শ্রবঃ কীত্তিং ইধশ্চ অন্নানি দধানাঃ 
নাগা 

এ, সঙ্গ আনা ইতি প্রশন্তনাম। প্রশ্যাং যশোহন্মতে| দধানা। অন্মতির্বা ধা? 



২ অক, ৩ অধ্যায় ২৬ পর্গ। ] পধ্যঠিতমাধিক-শততমং মৃক্তং। ৩৪৩ 
চনবরাঃ। চক্দ্রমিতি হিরণ্যনাম। অুবর্ণব্ণাঃ যুয়ং মে মাং লংচক্ষা লম্যক্ গ্রকাস্ত নৃূনং 
নিশ্চয়ং অচ্ছাত্ত যশোতিরাচ্ছাদিতনত্তঃ চ্ছদয়াখ আচ্ছাদয়থ চ মাং প্রতি দর্ধধদা রোচমানাঃ 
মধ্যেব কীর্ভিং অন্নং চ দধানাঃ মত্কৃতৈঃ কর্মাতিঃ মামেব ভ্বাতেতার্থঃ | (১ম-১৬৫হ--১২৭)॥ 

ঙ কট 

অথ ভ্রেয়োদশী-_ 

কোন্বত্র মরুতো মামহে বঃ প্রযাতন দখী'রচ্ছা মথায়ঃ| 

ূ | ] | ] 
মন্মনি চিত্রা অপিখাতয়ন্ত এধাং ভূত নবেদাম খতানামূ॥ ১৩ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ৰ 
কঃ। ম্। অন্র। মকতঃ। মমহে। বঃ| প্র। যাতন। লরঘথীন। অচ্ছ। নখাযুঃ। 

| | | | মন্ানি। চিত্রাঃ। অপিইবাতয়ন্তঃ | এবামূ। ভূত। নবেদাঃ। যে। খতানাম্। ১৩] 

হে যরুতো বঃ যুম্ান অত্র লোকে কে। সু খলু মর্ত্যঃ যমহে পুজয়তি | 
হে সখায়ঃ সর্বস্ত লখবৎ গ্রিয়কারিণঃ সন্তঃ লখীন্ হঝিঃপ্রদ্দানেন পখিভূতান্ যজমানান্ 
অচ্ছ আহিমুখ্যেন প্রাপ্তং প্রযাতন গচ্ছত। হে চিত্রাঃ চাষনীয়াঃ ! যুয়ং মন্ম(নি 
মনগীগনি ধনানি অপি বাতয়ন্তঃ সম্পূর্ণ, প্রাপয়স্তোইভূততবত | কিঞ্চ মে মদীয়ানাং 
এবাং ধতানাং অবিতধান|ং ধনানাং নবেদাঃ ভূত জ্ঞাতারো। ভবত | ( ১ম _-১৬৫স্থ--১৩স)। 

অথ চতুর্দশী _- 
| | 

আআ যদ,বন্যাদ্র *বপে ন কারুরস্মাঞ্চক্রে মান্াস্য মেধা 

| | ওমুব মরুতে। বিপ্রমচ্ছেম। ক্রন্ধাণি জরিতা বে! আর্চৎ ॥ ১৪ | 

--* অথ পদপাঠঃ ৯. 
র্ আ। যৎ। ছবস্তাৎ। চ্বপে। ন। কারুঃ। আন্মাণ। চক্রে । মান্তস্ত। মেধা। 

2 | | | | ও ইতি। স্ব। বন্। মরুতঃ। বিপ্রম। অচ্ছ। ইমা। ব্রম্মাণি। 
পাছে আজ উস্প$ 

রিতা । বঃ | অর্চৎ ॥ ১ ॥ 



8৪ খাধেদ নংহিত। | [১ মগুল,) ২৩ অনুসাক, ১৬৫ হ্| 

হে মরুতঃ| যত ছবস্তাৎ যুক্সংপরিচরণহাৎ স্তোত্রাৎ তেন স্তোত্রেণ ছৃবদে 

পরিচরণায় পর্য্যাপ্ডা কারুঃ কর্মী গ্তিকুশলা মান্টস্ত মাননীয়স্ত বিছুমো মেপাবুদ্ধিঃ অন্মান। 

নেতি সংপ্রত্যর্থে। ইদানীস্তনানাচক্রে আতিমুখোন কবোতি প্রাঞ্মোতীত্যর্থঃ | যদ্ধ! সটান, 
বচনং। ইদং সুক্তং গুবন্তানাং পরিচরণাহ্াশাং ছুলসে পরিচরণায়েত্যর্থঃ। অতো হে মকতে। 

যুয়ং বিপ্রং মেধালিনং যজমানং মামগস্ত্যমচ্ছ আভিমুখ্যন গ্রাপ্তং সু সুষ্ঠু ওনর্ঁ॥ ও টা 

নিপাতদ্বয়সযুদায়রূপ একোনিপাতঃ। আডিত্যাভিমুখ্যে ওকারোইহলপারণে ॥ আবর্ভধবমের। 

ক্িমর্থমেবমিতি উচ্যতে-_ ইমা ব্রহ্গাণি ইমানি পরিরূঢানি কর্ম্মাণুিগ্ত জরিতাগরিত। সেই 

বো যুগ্ান্ অর্চৎ আঙ্চতি। যন্মাদেলং তন্মদা বর্তধবমিত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৬৫স্-১৪গ)। 
নী ঘট 

চা 

অথ পঞ্চপশ্ঠ!ং সুত্মোপক্রমমারজাকু তাং স্ভতিং মরুপ্ট্ে। নিশেছা/ভিমতম।শাস্ছে | 

অথ পঞ্চদরশী-- 

ৃ রা ূ ূ 
এষঃ বং স্তোমো মরুত ইয়ং গীগ্নান্ব।র্যস্ত মান্যস্ত কাধে: 

| | | | 
এষ। যাশীষটঃ তান্ব বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুমূ ॥ ১৫। 

-_-০ আগ পদপাঠঃ *-- 

সপ পচ এরা এ পপ খা ও 

| | | ঁ 
এষঃ| বঃ। স্তেমঃ। মরুতঃ। ইয়মূ। গীঃ। মান্দার্ম্শ্ত । মান্নত । কাণী;ঃ। 

| এ | | 
আ। ইবাঃ। য]সীষ্ট। তথ্ে। বয়মূ। নিছ্যাম্। ইবম্। রুজনম্। জীরহদামুমূ ॥ ১৫| 

আত ৮০ গজ 

হে মরুতঃ! এবঃ ভ্তোমঃ ইদানীং ক্রিষমাণপ্রকারং স্োত্রং বো যুগ্সদর্গং চুদতে 

জ্ীণনায় ভবান্বিত্যর্থ্ | তথেধং গীঃ স্ততিবূপা বাগপি বে| যুষ্মদর্থায় যক্মাদেলং ত্র 

ন্বার্যস্ত গ্বতিনিশেসৈঃ মন্দগিতুঃ স্কতিভিষ্মন2 প্রেবশি হুপবা মান্যস্ত বরপ্রদানা দিনা মানগায়স্ত" 

কারো স্তোতঃ ইয়া ইচ্ছা শ্াদ।সাষ্ট আগচ্ছত। কিমর্থং1 তন্বে শনীশাধ ভং 

পোষায়েতার্থথ বয়াং বয়দপি হষং আন্নং ঝুজনং বলং জীরদান্ং জযখগন1৮২ এত 

সর্বং বিছ্যাম যুদ্মাস্বাগতেযু যক্ঞসম্পূত্ত্েষ্টাদি দাবা লভেমহি ॥ (১ন--১৬৫%--১৫%)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ে ষড়বিংশে! বর্গঃ ॥ ২৪॥ 

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহ্ার্দং নিবারয়ন্। 
পুমর্থাংশ্চতুরো দেরাদ্বিগ্ভাতীর্থমতেশ্বরঃ ॥ ১॥ 

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমাগগ্রবর্তিক-ভ্রীবীরবুকভূপাল-সমা" 
ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে নেদার্থ প্রকাশে খক্- 

সংহিতাভ।য়্ে দ্বিতীয়াষ্টকে তৃতীয়োহদ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩। 

ওতৎসাদতি | 
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দ্বিতীয় হষ্টকঃ। চতৃর্থোইপ্যায়ত | 
সপ 

পাস | রসি 

১টি | স্পর্ি 

শ্লীগণেশায় নমঃ। 

যস্ত নিঃশলিতং বেদ! যে! বেদেভ্যোহখিলং জগং। 

নির্মামে তমহং বন্দে লিগ্যাভীর্থমহেশ্বরম্॥ ১ ॥ 

ইথং দ্বিতীয়া্কগস্তৃতীয়োইপ্যায় আদরাৎ। 

ব্যাখ্যাতঃ সায়ণাচার্য্যণ পুরুষার্থপ্রদর্শকঃ ॥ ২ ॥ 

ফট যষ্টিতমাধিক-শ্মততমৎ সক্তং। 

অথ চতুর্থোইধ্যায় আরভাতে। কয়! শুভেত্যম্মিংস্ত্রয়োবিংশোইনুবাকে পঞ্চদশস্থক্তানি। 
ভত্ত তন্নিংত্যেতৎ দ্বিতীয়ং সুক্জং পঞ্চদশগ্চং। অক্রান্থক্রমণিকা-__তন্গন্ত্য। মারুতং হি 
ছিতিষবস্তং মিক্রাবকণগোদ্ীক্ষিতয়োরুববশীমপ্মরসং দুষ্টা বাঁ সতী বরে কুস্তে রেতো 
গতৎ। ততোহগন্তযবশিষ্ঠ।বজায়েতামিতি। সুক্তসংখ্যান্ুবর্তৃত আন্তন্তাঃ সুক্তসংখ্যয়াঃ ইতি 
গরিভাষিতত্বাৎ পঞ্চদশর্চং | উত্তলক্ষণেনাগন্ত্যেন দৃষ্টত্বাৎ তস্থার্ষং। মারুতং হীত্যক্তত্বাৎ 
তুহদপরিভাষয়েদমাদিস্জ্ত্রয়ং মরুদ্দেবতাকং | আত্ত্যে দ্বেজিষ্রুতৌ শিক্টানিটুবস্ত 
পরিভায়যা জগত্যঃ। বিনিয়োগে! লৈঙ্দিকঃ॥ (১ম-১৬৬স)॥ 

ধী 

তত্র গ্রথম।-_ 

১ পোয়া 
ওম তম বোচাম রভপায়, জন্মনে পুর্বং মহিত্ং ব্যস্ত কেতবে। 

| | | 
এধেৰ যামন্[রুতস্তবিষবণে। যুধেব শক্রাস্তবিষাণি কর্তন ॥ ১ 



৩৭২ ধাথেদ-লংহিত| | [১ মণল, ২৩ অন্গুনাক, ১৬৬ সু 

--১ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
ভতৎ। ম্মু। বোচাম্। রভসায়। জন্মনে। পূর্ব । মহিইত্ম্। বৃষতন্ত। কেতবে। 

| | ] 
প্রধাহইইব | যামন্। মরুতঃ। তৃবিহস্বনঃ। যুপাইইবঃ | শক্রাঃ | তবিষাণি। কর্তন॥ ১। 

হে মরুতঃ! বয়ং যুম্মদীয়ং তততাদৃশং প্রসিদ্ধং পুর্ববং পূরকং পুর্বতনং বা মহিত্ং 

মাহাত্মযং হু ক্ষিপ্রং বোচাম ক্রমঃ | কিমর্থং? রভসায় রাভন্ত যুক্তায়। জন্মনে বেছ্যাং 

গ্রাছুর্ভাবায় বেগ্যাং সন্নিধানায়েত্যর্ঘঃ | তদপি কিমর্থমিত্যত আহ-বৃষভন্ত ফরন্ত 

বর্ধিতুর্ষজ্স্ত কেতবে প্রজ্ঞানার়। বাধুপ্রেরণেন মেঘাগমনং প্রপিত্ধং। হে তুবিস্বনঃ! 

গমন্সংরস্তেণ প্রভৃতধ্বনিযুক্ত1ঃ হে .শক্রাঃ! সর্বমপি কতুং শক্ঞাঃ! যুয়ং যামন্ 

যামনি যাগগমনে প্রস্ততি লতি এপেব এধানি এধঃসন্বন্ধীনি তেজাংলীব প্রাপ্যে 

মহত্বেন তলিষাণি বলানি লামর্থানি কর্তন কুক তথ সাম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্ত 

যুদেব যুদ্ধেন তত্তদৃযুদ্ধনিমিত্তং যথা তবিষাঁণি কুরুথ তত্ব ॥ (১ম--১৬৬স্ু-_-১৭)। 
ঙ চি 

$ 

' অথ দ্বিতীয়।- 

| | | | 
নিত্যং ন স্ন্ুং মধুবিভ্রত উপক্রীড়ন্তি ক্রীড়। বিদথেষু দ্ৃত্বঃ়ঃ। 

ূ | | | | 
নক্ষন্তি রুদা; অবল। নমস্থিনং ন মধনন্তি স্বতবাসে। হবিক্কতম্ ॥ ২। 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ] | | | | 
নিতাম । ন। স্ুনুম। মধু। নিত্রতঃ। উপ। ক্রীড়ন্তি। ক্রীড়াঃ | বিদখেষু। ঘ্বধযঃ 

| , | | | | 
নক্ষস্তি। কদ্রঃ। অবসা। নমস্ষিনম্। ন। মধস্তি। ম্বংতবসঃ | হুবিঃ২কুতম্। ২। 

নিতাং ন সুন্ং ওরলং প্রিয়ং পুত্রমিব মধু মধুরং হবিরিরিত্রতঃ ধারয়স্তো সি 

বিদথেষু যাগেষু ঘৃঘ্য়ঃ রক্ষঃপ্রভৃতীনাং ধর্ষকাঃ সম্তঃ ক্রীড়াঃ ক্রীড়নশীলাঃ উপ উপতা 

ক্রীড়স্তি বিহরস্তি। কিঞ্চ রুদ্রাঃ রুদ্রপুক্লাঃ মরুতোইপি রুদ্র উচ্যন্তে। জন্তদ্রনকরে 

রভেদাৎ মরুতাং রুত্রপুক্রত্বং পুরাণেযু তপলা৷ তুষ্টো পার্ববতীপরমেশ্বরৌ মরুতঃ পুর্ণ 

্বীচক্রতুরিতি প্রনিদ্ধমূ। নমস্থিনং নমস্কারোপলক্ষিতস্তোব্রোপেতং হবিষ্কৃতং হবিষঃ কর্তারং 

গ্রদাতারং ষল্পমানং অরপ| রক্ষণেন তর্পণেন বা নিমিত্তভূতেন নক্ষত্তি ব্যাপুবস্তি। ৪ 

হ্বতবলঃ স্থায়ন্তাবলা মরুতঃ যজমানং ন মধাস্ত ন সংগ্রামযস্তি ন ক্েপ্য্তীতার্ঘঃ॥ ২। 

ঞ ক 
ডি 



২ সই, ৪ অধ্যায়, ১ বর্গ। ] ষট্যগ্রিতমাধিক-শততমং সুক্তং। ৩৪৭ 
অথ তৃতীয়।__ 

| ্ | | | | 
বন্য! উম]পে। অমৃত। অরাগত রায়ষ্পোষং চ হুবিষ! দদাশুষে। 

[ | | | | ৃ 
উ্ষন্ত্াস্মৈ মরুতে। হিত! ইব পুরু রজাংসি পঃস। ময়োভূবঃ ॥ ৩ ॥ 
০০ চু | শঞ ও 

--* অথ পদপাঠঃ * 

| | | | | | | 
যশ্মৈ। উমাসঃ। অমৃতাঃ। অরালত। রায়ঃ। পোষম্। চ। হবিষা। দদাস্তষে। 

| | | | | 
উক্ষপ্তি। অন্মৈ। যরুতঃ। হিত1ঃইইব। পুরু। রজাংলি পয়সা । ময়ঃহভুলঃ ॥ ৩ ॥ 

ঘট্মৈ জমানায় হবিষা দদাশডষে পোমাদিহবির্দত্তলতে হনিষা গ্লীতঃ উমাপঃ অবিতারঃ 

অমৃতাঃ অমরণধর্্মাণে! মরুতো রায়াষ্পোষং ধনস্ত পুষ্টিং চ শব্দাৎ পশ্বাদিপুষ্টিং অরালত 
প্রাযচ্ছন। রাসতিদ্াানাণং। অশ্মৈ যজমানায় হিতা ইব হিতাচবণাঃ সখায় ইব লস্ত। 

ময়োভুবঃ সন্ত ভাবয়িতারো মরুতো৷ রজাংসি লোকান্ পুরু প্রভৃতং যথা ভবতি তথা 

পয়সা উদ্কেন সম্তাছ্যুৎপত্যার্থং উক্ষন্তি দিঞ্স্তি ॥ (১য--১৬৬সু _৩প।) | 

অথ চতুর্থী 

| | | | | 
তআ| যে রজাংদি তবিষীভিরব্যত প্র ব এবাসঃ স্বযতামে৷ অধ্রজন্। 

| ৃ | | | 
ভয়ন্তে বিশ্বা ভ্বনানি হর্ম্য| চিত্রে! বো যামঃ প্রযতান্ব্টিযু ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
সু যে। বজাংসি। তর্বিষীভিঃ। অব্যত। প্র। বঃ। এবাসঃ। ম্বহযতাসঃ। অধঞ্জন। 

চি: 1 ও ৃ | ূ 
ইূস্তে। বিশ্বা। ভুবনানি। হশ্দ্যা। চিত্রঃ। বঃ। যামঃ। প্রহ্যতান্ু । খিবু॥ ৪॥ 
৬ টি ০ হি শর 

হে মরুত | মুদ্ৎসন্বদ্ধিনঃ যে এবাসঃ এব অশ্ববিশেষাঃ তবিষীতিঃ স্বকীয়ৈর্বলৈঃ 
বিরদানাদিরটপঃ রজাংসি লোকান্ আআ অব্যত সর্বতঃ আবর্থত্বি। তে বো যুম্বাকং 
এখাপোংহবা ম্বযতালঃ শ্বয়মের লারথিন1 বিটনর যক্তা: গ্রাপরপ্রন গ্রকর্ষেণাগচ্চজি বাপ্র বজি ৮ 



৩৪৮ খাথেদ-এংহিত|| [১ মল, ২৩ অনুব!ক, ১৬৬ ক 

কিঞ্চ যুদ্প্বাগমনাৎ বিশ্বা ভুবনানি লর্ববাণি ভূতজাতানি বিশ্বা হম্ম্য! সর্ধ্বাণি হ্র্যাণি 

চ ভয়স্তে বিভ্যতি পতনাৎ। যন্মান্দেবং তন্মদ্ধো যামঃ চিত্রশ্চায় নীয়ঃ আশ্চর্যভৃতঃ 

ইত্যর্থঃ। ভীতেঃ কারণমাহ _খষ্টিযু যুদস্থাস্থ হেতিষু প্রযতান্থ প্রকর্ষেণোগ্ততান্থু তীবু। 
অথবা নীতে দৃষ্টাস্তঃ_ৎষ্টিমু গ্র্তান্ু সতীষু, লুপ্তোপমেয়ং আয়ুধেষ ছ্যাতেযু, ঘথা জনা 
বিভ্যতি তত্বৎ যুম্মরাগমনাৎ বিত্যতীত্যর্থঃ ॥ ( ১ম--১৬৬নু--৪ধ) | 

অথ পঞ্চমী-_ 

1 ৭ | | 
যত্তেদ্যাম! নদয়ন্ত পর্বতান্দিবো বা পৃষ্ঠং নর্ষা। অচুচ্যবুঃ | 

| ূ | | | | 
বিশ্বে! বে। অজন্তয়তে বনস্পঠী রথীয়ন্তীব প্রঞ্জিহীত ওষধিঃ | ৫| 

-* অথ পদ্পাঠঃ ০-_ 

| | | | | 
যৎ।' ত্বেষহ্যামাঃ। নায়ত্ত। পর্বতান্। দিবঃ। বা। পৃষ্ঠটমূ। নর্যাঃ। অচুচ্যবুঃ। 

| | | | | 
বিশ্ব । বঃ'। অজানু। তয়তে | বনম্পতিঃ। রখিয়ন্তীহইব। প্র। জিহীতে। ওষপিঃ 1৫1 

মরুতঃ ত্েষদ।মাঃ প্রদীপ্তগমনাঃ মত যদ পর্বত।ন্ পর্ববতে! গিবেগহ্বসাণি পুবকান 

মেঘান্ বা নদয়ন্ত নাদযন্তি না। অথবা দ্রিংব বিছ্যোতন|হাকস্থান্তরিক্ষস্ পৃষ্ঠং টউপরিচাগ, 

নর্ধা নরেজ্োহহিতাঃ শচুগ্যবুঃ গচ্ছন্তি তগা বো যুদ্মৎসন্বন্ধিনি অঙ্গুণ গমনে গিশিগুভূতে গ 

বিশ্বো বনল্পতিঃ বনস্ পালয়িতা বৃ্সমূহে। ভয়তে বিভেতি | তখোৌষপিঃ গ্রিন] 

প্রজিহীতে প্রকর্ষেণ গচ্ছতি শ্বস্থ নাৎ ইতশ্চতণ্চলতীতার্থঃ। ত্র দৃষ্টাত্তঃ _ রখীন্তার রখ 

মাক্মনঃ ইচ্ছন্তীক্সী্থারুঢেত্যর্ঘঃ | তাণৃশী স্্রীব সা যথা চল|5 তদ্ধৎ॥ (১ম -১৬৯-৫%)। 

ইতি দ্বিতীদন্ত চতুর্থে প্রগমো বর্গঃ ॥ ১ ॥ 

অণ যষ্ঠী-_ 

2 | .. 

যুখং ন উগ্রা মরুতঃ স্ুচেতনাগিষ্টগ্রামাঃ সুমতিং িপতৰ 

| | | | | 

যত্র। খে দিছ্যদ্রণতি ক্রিশ্দতী রিগ'তি পশ্বঃ স্থগিতের বরণ | 



২ আঠা) ৪ অধ্যায়, ২ বর্গ।] যট্যট্টিতমাধিক-এততমং সুক্তং ৩৪৯ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | 
যুমমূ। নঃ। উগ্রাঃ। মরুতঃ। সুহটেতুনা। অপ্িষ্ঠহ গ্রামাঃ। সুহমতিম্। পিপর্ভুন। 

আর আচ আর (ও শপ আজ থা জার খর বা 

ৰ | | ৃ | | 
ঘত্র। বঃ। দিছ্যুৎ। রদতি । ক্রিবিংহদতী। রিণাতি। পশ্বঃ| আুধিতাইইবঃ। বর্থণা॥ ৬ ॥ 

হে উগ্রাঃ উদ্দগৃ্ণবলা মকুতো যুয়ং সুচেতুন! শোতনঠেতসা অরিই্গ্রামাঃ অহিংলিত- 

সঙ্ঘঃ সন্ত নোহম্মাকং স্থুমতিং শোভনাং বুদ্ধিং পিপর্তন পুরয়ত। কম্মিন্ কালে ইতি 

তদুচাতে । মত্ত যক্িন্ কালে বো যুম্মৎসন্ধান্ধনী ক্রিবিদ ভা বিক্ষেপণশীল দস্তী দিছযাৎ হেতিঃ 

রূতি বিনিগতি মেঘপংস্তযায়ং পন্বঃ পশৃংস্চ বিণাতি রেষতি হিনস্তি বায়ৌবাতি লত্তি 

গণবঃ শীর্ান্ত ইতি গ্রসিদ্ধম্। হিংসায়াং দৃষ্টাপ্ত:_-মুধিতা ইব মুহিত সুষ্ঠু প্রেরিত 

বর্ণ হতিস্তৎসাধনাহেতিব1 যথা রিণাতি তদ্বং ॥ ( ১ম--১৬৫হ ৬) | 

ঃ গু 
ঞ 

অথ সপ্তমী _. 

| | | ৮. . 4 
রস্বম্তদেষ্চ। অনবভ্র রাধসোল।তৃণ।পে। বিদথেবু সুষ্ঠু 8। 

| | | | | | 
পর্বং মিস গীতয়ে বিদবাঁন্ত প্রথা নি পেংস্ত। ॥ ৭ ॥ 

--০ আথ পদপ|ঠঃ *-- 

| | | | 
প্র। স্বন্তহদেঞাঃ। অনকভ্রহরাধসঃ। আলাতৃণাসঃ | বিদথেযু। আুইগ্ততাঃ। 

ড এ হাঃ শে: শা ০ 

টা | ূ | | 
অ্ঠন্ত। আর্কম। মদদরম্য। পীতয়ে। শিৃঃ| বীবস্ত। প্রথমানি। পৌংস্তা | ৭ | 

পি শপ পা 

প্রন্রবেষণাঃ প্রকর্ধেণ গ্প্তিতদানাঃ অবিরতদাৎ| ইতাথঃ। আননভ্ররাধসঃ অত্র্টহবিরাদি- 

£। বাপ ইতি ধননাম। আলাতৃণাসং। নক্বশ্থ হানে লকাবঃ | অনাতৃণসঃ অ আতর্দন- 

রা অথবা অলং পর্যনাপ্ৃং আতর্দনাঃ শব্রণাং যদ্থা অলমত্যর্থং দাতারঃ ফগানাং সুষ্ঠৃতাঃ 

থা সম্ক্স্ততাঃ এবংরূপা মকতঃ বিদখেষু যাখেযু অর্কমষ্নীয়মিন্ত্ রা 

ঘন পূঙ্য়ন্তি স্তত্যা্দিনা সংভাবয়ন্তীত্যর্গঃ। কিমর্থং 1 মদিপন্ত মাদনসাধনক্ষ 
লামস্ত পীহয়ে পানায় তস্তেন্স্ত মহত্ং কথং জাণন্তীতাত আহ। হে মরুতঃ! 

বীরস্থ বিবিধং শত্রণমীরকণ্তেন্জস্ত প্রথমানি গ্রতমান মুখান পৌংগা পুংস্থানি 

বত্তনধাদিনপাণি খিদুর্জানস্তি ॥ (১ম-১৬৬স -৭ধ) | 



8৫৪ ধখেদ-সংহিতা | [১ মগ্ডল। ২৩ অস্ুবাক, ৬৬ সৃত্ত 

অথাষ্টমী-- 

| ূ | | 
শতভুজিভিস্তমভিহ্র,তেরঘ।ৎ পুর্ভীরক্ষত। মরুতে! যমাবত। 

] | | 
জনং যমুগ্রাস্তবসে! বিরপ_শ্িনঃ পাথন। শংপান্তনযস্ত পুষ্টিযু॥ ৮1 

_্*অথ পদপাঠঃ *_ 

| | 
শতভুজিহভিঃ। তম্। অভিহহ তে । অঘাৎ। পুংহভিঃ। রক্ষত। মরুতঃ। যম্। আবড। 

। | | | | 
জনম্। যম্। উগ্রাঃ। তবসঃ | বিইরপশিনঃ। পাথন। শংসাৎ। তনয়স্ত। পুষট্টিচু।৮। 

০ আজ বা এয গঞ 

হে মরুতঃ ৷ যুযং শতভুজিভিঃ। শতমিত্যপরিমিতনাম ৷ অসংখ্যাতভোগনসিঃ পুষ্টি 

পালনৈঃ জেতব্যৈঃ শক্রুণাং নগটবর্ববা তং রক্ত পালয়ত। তমিতুযুক্তং কমিত্যাহ- 

যং জনং অভিস্থুতেঃ অভিভবকারণাৎ কুটিলস্বভাবাদঘাৎ পাপাৎ্ আবত অর্ষত। লি 

হে উগ্রাঃ উদ্ৃগৃর্ণতেজসঃ ! হে তবসঃ বলবস্তো বেগবস্তে। বা! হে বিরপশিনঃ! 

মহন্নামৈতৎ। মহান্তঃ যদ্বা রপণীয়াঃ শব্ধারপাঃ তেষাং যে বিরপ.শিনঃ বিপিপা রগ শন! 

স্তোতারো যেষাং তে যথোক্তাঃ হে তাদৃশা যুয়ং! যং চ জনং পাথন পাথ রদ্ষধ। 
কল্মান্রিমিস্তার্দিতি উচ্চতে । তনয়স্ত উপলক্ষণমেতৎ | পুন্রাদীনাং পু্িযু পোযেধু নিষিত্ব 

ভূতেযু শংলাদভিশংলনাৎ যমেবং কুকথ তং রক্ষথেতি শেষঃ। পাপক্ষয়াগ্যণিষ্টপরিহাঢে 

পুত্রা্দিপোষরূপেষ্টাপ্রাপ্তা চ রক্ষথেতার্থঃ ॥ (১ম-১৩৬হ-৮খ) ॥ 

অথ নবমী-_- 

| | | | | 
বিশ্বানি ভদ্র! মরাতো। রথেযু বো মিথ স্পৃধ্যেব তবিষাগাতত। 

] | | 
অং.লঘ।বঃ 'প্রপথেধু খাদয়োক্ষোবশ্চত্র। সময়। বি বারৃতে ॥৯। 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ রর 

| | ৃ [ 1 | রর 
বিশ্বানি। তদ্রা। মরুতঃ। রথেষু। বঃ। মিথস্পৃ্াইইব | তখিষাণি। আইহিতা, 

৮ 

] 

] 

[ | | | /৯) | 
অংসেযু। আ। বঃ। প্রহপণেষু! খাদয়;। অক্ষ£ঃ। বঃ। চক্রা। সময় । বি। রি 



₹ অুল, ৪ অগ্যায়। ২ বর্গী।] ষট্বষ্টি তম।ধিক-শততমং সুক্তীং | ৪৬১ 

হে মরুত! বো রথেষু যুগ্ষৎসম্বদ্ধি রথেযু রংহণসাধনেষু লিশ্বানি ভদ্রা সর্ববপি 

কলল্যাণানি ভে।গযোগাানি দ্রন॥াণি অম্মভাং প্রদেয়ানি ফলানি বাঁ আহিতা আহিতানি। 

তথা বঃ অংসেঘ।বঃ তনুপলক্ষিতভুজেঘপি। আকারোহপ্যর্থে। মিথস্পৃধ্যেষ বলাধিক্যাৎ 

পরস্পরম্পর্1বিষয়ানি তবিষাণি বলানি অংসেষ ক্তলক্ষণান্টায়ুধানি বা জাহিতানি। কিধঃ 

ঝ প্রপথেষু প্রগতাঃ পন্থ/নো যেষু বিশ্রামস্থানেযু তানি প্রপথানি তেষু খাদয়ঃ থাগ্চানি 

তক্ষাাণি আহিতানি। যদ্ব! গ্রগতঃ পন্থা যৈস্তেযু পাদাগ্রেধু খাদয়ঃ স্থির আভরণবিশেষা 

আহত: | কিঞ্চ বঃ অক্ষঃ যুম্মৎসন্বনবন্ধী রথাক্ষঃ চক্রা তাত্রোপনিবদ্ধ।নি চক্রাণি সময়া লমীপে 

তেখ/ং পরিসরে বিববৃতে বিশেষেণ বর্তৃতে ন কদাচিদপি চক্রেযু লংলগ্নো ভবতীত্যর্থঃ। 

যঙ্মদেবং দেদযজনগমনসাপধনানি সস্তি তন্মাৎ শীগ্রমাগচ্ছন্তধ্বমিত্যতি প্রায়ঃ ॥ ৯ ॥ 

অথ দশমী-- 

| | | | | | 
ভূরীণি ভদ্র। নর্ষেষু বাভুম্থ বক্ষঃহ রুঝ। রভলাগো অগ্ঘ়ঃ | 

বা) ও 

ূ ূ র 
ংলোস্বঠ2 পণিষু ক্ষুর! অধিবয়ে। ন পক্ষ বনু শ্রিয়ে৷ ধিরে। ॥ ১০ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
তৃরীণি। ভদ্রা। নর্ষেধু। বাহুষু। বক্ষইন্থ। কক্পাঃ। রভসালঃ। অঞ্জয়ঃ। 

| | | | 
অংসেষু। এতাঃ| পলিযু। ক্ষুরাঃ। অধি। বয়ঃ। পক্ষান্। 

| | 
বি। অনু। শিয়ঃ। ধিরে ॥১০॥ 

ভে মরুতঃ! নর্ষোধু নরেভ্যো। হিতেযু বাহুযু ভৃজেষু ভূরীণি গ্রতৃতানি জদ্রা ভর্রাশি 
ল্যাানি ধনানি স্তোভ্ত্যে। দাতুং ধীরে দধিরে ধারয়ন্তি। তথা বক্ষঃ উরুঃস্থলেষু 

কঃ সুবর্ণবাদিনির্শিতান্তাতরণানি ধারয়ণ্তি। কীদৃশানি? রতস!সঃ রাভন্ যুক্তাণি 
মস্তি ব| অংসেষু ভুজমুলেষু এতাঃ শুরুরর্ণাঃ মালাঃ পবিষু বজ্রসদৃশেষু আমুধেযুদ্ষুরাঃ 
রধারাঃ অভিপপ্রয্যথানুবাদী এবমেতে মকুতঃ সর্ববাংগোষু শ্রিয়ো লক্মীঃ ভানু অনুক্রমেণ 

ধিরে বিবিধং ধারয়স্তি। তত্র ৃষ্টাস্তঃ_বয়ো 'ন পক্ষান্ পক্ষিণঃ পক্ষানিব ॥ ১*। 

ইতি তিতী্নস্ত চতুর্থে দ্বিতীয়ো বর্গঃ ॥ ২॥ 



৪৫২ খখেদ-লংহিত। | [১ মগুল, ২৩ অনুবাক, ১৬৬ ছী। 

' অথৈকাদশী-- 

| াহ। | | 
নহান্তে। মহ! বিভেব! ৩ দিভূতয়ে। দুরেদুশে। যে দিব্য ইন স্তৃভিঃ। 

ূ | | 
মন্্র/ঃ হৃজিহ্বাঃ স্বরিতার আদভিঃ সংশিশ্ল। ইন্দ্র 

] | 

মরু পরিষ্টীভঃ ॥ ১১ ॥ 

--০ অথ পদ্পাঠঃ *--. 

[ | | | | 
মহাস্তঃ | মহ্া। বিইলসুঃ| শিহভূহয়ঃ। দুরেহদৃশঃ। যে। দিব্যাঃহইব। তৃতিঃ। 

| | ] | 
মন্দ্রাঃ। সুহজিহ্বাঃ | স্বরিতারঃ। আসহতিঃ। সম্হমিশ্লাঃ। ইন্দে। 

[ ূ 
মর্ুতঃ | পরিইস্তভঃ ॥ ১১ ॥ 

যে মরুতে! মহাস্তঃ মাহাক্য্যোপেতাঃ কেন মহ্ছা মহত্তেন প্রভাবাতিশয়েন তথা বিশ 

বিভবঃ ব্যাপ্তাঃ তথা বিভূতয়ঃ বিবিটৈশ্বরন্যবস্তঃ দুরেদুশঃ দুরে দৃশ্তমানাঃ গকাশযানঃ। 

দুরদর্শনে দৃষ্টান্তঃ_দিব্যাঃ স্ৃতিরিব। স্ৃতিরিতি নক্ষত্রনাম। খক্ষাঃ স্তুতিবিতি নক্ষত্র 

নামিতি নিরুক্তত্বাৎ (নিৎ ৩:২৯) [দবিভবা বেলাস্তৃতিঃ ্বপুষ্পকভূতৈত্ডেজঃপুৰৈ! 

রক্ষতৈর্যথা দুরে দৃশ্ঠমানা ভবন্তি তদ্বৎ। কিঞ্চ মন্্রঃ মাদনাঃ স্ুলিহবাঃ শোগনজিহ! 

আসতিরান্সৈ ম্বরিভারঃ শব্দরিতারঃ প্রিয্ননটলা ইত্যর্থঃ অতএব সুজিহবা ইতুন্তং। কি 

ইন্ড্রে লংমি্লাঃ লম্যকৃমিশ্রয়িতারঃ ইন্দ্রপহায়িন ইত্যর্থঃ। মরুতোহৈনং নাজছুবিতি 

শ্রতেঃ। তথা পরিটুতঃ পরিস্তোভযুক্াঃ স্তুতিভিযুক্তাঃ এবং মহাত|গায়ে মক্লুতঃ গন্ত 

তেইশ্মদৃষজ্ঞমাগচ্ছস্তীতি শেষঃ ॥ (১ম ১৬৬১১) |, 

অথ ছ্বাদশী__. 

| ূ | রি 
ত্ঃ সুজাত। মরুতো। মহিত্বনং দীর্ঘং বে দাত্রমদিতেরিব ব্রত17 

| | | ও | | 
ইন্দ্রশচন তাজনা বিত্রুণ!তি তজ্জনায় যম্মৈ স্থকৃতে অরাধ্বমূ। টস 



২ অট্টক, ৪ অধ্যায়, ৩বর্গ।] যট্যট্রিতমাধিক-এততমং সুক্তং। ৩৫৩ 
--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

তৎ। বঃ। সুহজাতাঃ। মরুতঃ। মহিহত্বনমূ। দীর্ঘঘ। বঃ। 

| 
দাত্রমূ। আরদতেঃংইব। ব্রতম্। 

| | | | | ূ ইন্্ঃ| চন। ত্যজলা। বি। ভুণাতি। তৎ। জনায়। যন্মৈ। সুহরুতে। অরান্ধম্ ॥ ১২ | 
খত ক জে 

হে শ্ুজাতাঃ শোতনজননাঃ! হে মরুতঃ1 বে! যুশ্মনীয়ং মহিন্বনং মহপ্বং তৎ তাদৃক খলু তদিত্যুক্তং। কিমিত্যাহ_বো যুক্মাকং দাত্রং দানং বৃষট্যারিকপং দীর্ঘ 
অত্যায়তং অবিচ্ছিন্্ং প্রকুষ্টোপকাবীত্যর্থঃ| দীর্ঘন্বে ৃষটাস্তঃ_অনিভেত্র তমিন অীনায়া- 
দেবমাতৃতূ ম্যা বা। ব্রতশিতি কর্শনাম | তদ্ঘথা দীর্ঘ অভিবিশ্বৃতং তদ্বং। 
অনিতিদে]ীরদিতিরন্তরিক্ষমিত্যাদি মন্ত্রবর্ণাৎ (খ* লং ২1৫১৬ )। কিব্$ হে মকতো! 
বং যট্মৈ সুকৃতে শোতনযাগাদিকত্রে যমানায় ঘদরঠিমতং দনমরাধবং দদধবং তদিক্রশ্চ 
ইন্জোহপি তাজস| তা।গেন ম বি্এাতি ন বিহ্বরৃতি কৌটিল্যং ন করে।তি চনেতায়ং যগ্ঠপি 
[নিপা তদ্রসমুদায়রূপ একো নিপ|তিতঃ তথাপ্যবগববিভাগেন চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে। ন শো 
নিষেধেহধিগন্তবাঃ | যুঙ্মাদ্ধনাদিত্যা গমিন্্রত্যাগোহপি নাতিক্রামতীর্থঃ। যদ্বা যট্মৈ তদ্ধনম্বাধবং 
তামন্্রেংপি ন কুটলয্তি ন নিশেপয়তি। কিন্তুহুমোদয় তীভ্যর্ট ॥ (১ম--১৬৬স_-১২%) | 

অথ ভ্রয়োদশী-_ 

| | | | | তথে। জামিত্বং মরুতঃ পরে যুগে পুরু যচ্ছংপমমৃতাণ আবত। 

| | রর অযাধিয়া মনবে শ্রষ্টিমাব্য। মাকং নরো। দংলনৈর।চিকিত্রিরে ॥ ১৩ | 

--৭ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 2। বঃ। জামিহত্ম্। মরুতঃ। পরে। যুগে। পুরু । যৎ। শংসম্। অমৃতাস। প্মাবত। 

|. ও | | ধিয়া। মনবে। র্টিম। আব্য। লাকম্। নরঃ। দংসনৈঃ। আ|। চিকিত্রিরে ॥ ১৩ ॥ 

হে মরুতঃ! যৎ বো! জামিত্বং বনুতবং অন্মদথিশযপ্রেমাবিকাং তৎ গলু প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ | 
কি়ৎপরধযস্তমিতি 

তছুচ্যতে--পরে যুগে। যুগশব্দঃ কালোপলক্ষকঃ। উৎকৃষ্টে মহতি 
কালেতীভে২পি বর্ভজ তি পিজ্জা ০1 দে আন্ত টি হি আ ন্যাকা আস আত | আদা আয আও জে যেত উত্স তে _ 



৩৫3 খষেদ-লংহিত| | [১ মণ্ডল, ২৩ অনুযাক, ১৬৬ সুন্তা। 

ধর্মাণো হে মরুতো ! যুয়ং যদ্যস্মাচ্ছংসমন্মীতিঃ ক্রিয়মাণাং স্ততিং পুরু প্রভৃতং যথা 
ভবতি তথ! আবত রক্ষথ। তগ্মাদ্ যুষ্মতৎকৃতং জামিত্বমবিনাশীতার্)। কিঞ্চ যুয়ং 

অয়াধিয়া অনয়া অন্বগ্রহাত্বিক য] বুদ্ধ্যা মনবে মন্তুষ্যায় স্তোত্রে যষ্ট্রে বা অন্মদাদয়ে 
্রপ্টিমাব্যকীত্তিং গ্থতিং বা রক্ষিত্বা লাকং সংভুয় নরঃ নেতারঃ লস্তে! দ্রংসনৈঃ কর্মমতি- 
রিখংভূতা আচিকিক্জিরে সর্বতো জানীথ 1 (১ম-_-১৬৬হ-১৩৭)॥ 

অথ চতুর্দশী_- 

| | | | | 
ঘেন দীর্ঘং মরুতঃ ুশবাম যু্মাকেন পরীণল। তুরামঃ। 

| | ূ 
আয়ত্ততনন্ বুজনে জনাদ এনির্যজ্েভিস্তদভীষ্টিমশ্যু।মূ ॥ ১৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| ] | ৃ 
যেন। দীর্ঘম। মরুতঃ। শুশবাম। যুষ্মাকেন। পরীণপা। তুরাসঃ। 

ও | | | 
আ। যৎ। ততনন্। বৃজনে। জনাসঃ। এভিঃ। যজ্ছেতিঃ। তৎ। 

| 
অভি। ইট্টিম। অন্যাম্॥ ১৪। 

হে তুরাসঃ বেগবস্তেো। মরুতো!£ 1! যুম্ম(কেন যুক্মংসন্বন্ধিনা যেন পরীণসা যদ্যাপ্যেতদছ- 

মামস্ুু পঠিতম্ তথাপি যদ্বহথ তন্মহদপি ভবতীত্যত্র মহদিতার্থে গৃহৃতে। মহতা যুয়দি 
গমনেনৈষণেন বা দীর্ঘমায়তং লক্রা্দিরূপং কর্ম গুশবাম প্রবর্ধয়ামঃ | কিঞ্চ যৎ যেন 

চাভিগমনেনৈষণেন বাজনাসো জনাঃ অন্মদীয়াঃ ব্জনে নংগ্রামে আততনন্ দর্বতো 

বিস্তারয়ন্তি শ্বসামধ্রযৈঃ সংগ্রামং জয়স্তীত্যর্থঃ। তদদিট্টিমেষণং গমনং এভির্যজ্ঞেভিঃ ইদানীং 

ক্রিয়মাণৈঃ স্তোত্র।দিরূটপৈঃ পৃজনৈঃ অভি আভিযুখ্যেন অস্তাষ্ ব্যাপুয়াম ॥ ১৪। 

অথ পঞ্চদ শী-- 

ূ 2.1 
এষ ব$ স্তেমো মরুত ইয়ং গীর্মানদার্যন্ত মাগ্যস্য কারীঃ। 

| ] | | 
এষা যাণীষ্ট তন্বে বয়াং শিদ্ঘাামেষং রজনং জীরদানুমূ। ১৫। 



২ পক। ৩ অগ্যায়, ৪ বর্গ।] সপ্তষষ্টিতমাধিক-এততমং সৃক্তং। ৩৫৫ 
--০ ভাথ পদপাঠঃ *-_ 

| ] এষঃ| বঃ। ভোমঃ। মকুতঃ। ইয়ম্। গীঃ। মান্ার্যস্ত। মান্যন্ত। কারীঃ। 

| | | ] ] ভা। ইযা। যাঁপীষ্ট। জ্তন্বে। ,বয়াম্। বিদ্ভাম। ইসমু। বৃগ্ধনমূ। জীরহদাগুম্ ॥ ১৫। 

অয়ং মন্্ৃতীয়াধ্যায়ান্তে ব্যাথ্যাতঃ | স্ুক্তোপক্রমপ্রভৃতিক্রিয়মাণাং স্বতিং মরুত্ঃ 
লমপ্য স্বাতীষ্টমাশান্তে। হে মরুতঃ! এষঃ ভ্তোমঃ ইদানীং কৃতং স্তোত্রং বো 

ুম্মাকং যুষ্মদর্থমিতার্থ: তখেয়ং গীঃ গ্ততিরূপা বাগপি বো যুম্মাকং। কন্ত সন্বন্ধীদমিতি 
তছচাতে। মান্দাধযযস্য মন্মতেরীয়তেশ্চ মান্দার্যযঃ গ্ততিং প্রেরয়তঃ মান্তস্ত মাননার্হস্ত কারীঃ 
স্তেতৃনামৈতৎ স্তোতুঃ সম্বন্ধি যদ্বৈতৎ পদরয়মুত্তরত্র সব্বদ্ধযতে | উক্তলক্ষণন্তোতুঃ ইঘা ইচ্ছয়া 
কাঁমনয়া তন্বে যুষ্মচ্ছরীরবৃদ্ধৌ গ্তত্যা হি শরীরং বর্দাতে আঘাসীষ অভিগচ্ছতু স্ততিঃ বয়াং বয়ং 
চেষমরং বৃ্জনং বলং জীরদান্তং চিরকালজীবনং চ বিছ্াম লভেমহি ॥ (১ম_-১৬৬সথ _১৫খ)।॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্য চতুর্থে তৃতীয়ো বর্গঃ ॥ ৩॥ 

মপ্তষফিতমাধিক-শততমৎ সক্তিং | 
৩ সি পি ডে 

চি জা ছি 

সহত্রস্ত ইতোকাদশঙ্টং তৃতীয়ং হৃক্তং আগস্তযং ক্রৈট্ুতং। আদন্ত্রী শিষ্টা 
মরুদধোনতাকাঃ। পূর্বত্র হিশবাৎ সহত্রমেকাদশাগ্ৈন্্ীত্যন্থক্রমণিকা। বিশেষবিনিয়োগো 
লেক: ( ১ম--১৬৭সু) 

তপ্ত প্রথমা 

ূ ূ | | সহঅন্ত ইন্দ্রেতয়ো নঃ লহত্রমিষে। হরিবে। গৃরতমাঃ | 

ূ | | | সহঅং রায়ো মাদয়ধ্যৈ মহত্রিণ উপ নো যন্ত বাজাঃ॥ ১॥ 

-৪ অথ পদ্দপাঠঃ *-.- 

ৃ ূ | | | 
বহত্রমু। তে। ইন্দ্র। উতয়ঃ। নং। লহঅমৃূ। ইষঃ। হরিহবঃ। গৃর্ভহতমাঃ॥ 

| | | ৃ ী | 
হন রায়ঃ | মাদয়ধ্যে। সহজ্িণঃ। উপ। নঃ। যস্ত। বাজাঃ ॥১॥ 



৩৫৬ খধেদ-সংছিত। | [১ মণ্ডল; ২৩ অনুলাক। ১৬৭ স্যুত। 

হে ইন্দ্র! তে তব উতয়ো রক্ষাপ্রকরাঃ সহত্রম্ অপরিমিতা ইত্যর্থঃ। নোহম্মভ্যং 

উপয্স্তিতি সর্বত্র যোজ্যং | তথা হে হরিবঃ হরী ইন্তরস্তাশ্ৌ তাত্যাং তথরিন্্র! গৃর্ভৃতমাঃ 
অত্যন্তং গুর্ণানি ইষঃ ইষণীয়াঃ অন্নানি লহত্রং বুনি ত্বদীয়ানি তথা! লহত্রং বায়! 
অপরিমিতানি ধনানি মণিমুক্তাদীনি মাদয়ধো অন্মান্ মাদয়িতুং যানি লস্তি তান্সম্মান্বপয়ন্ত। 

তথা সহত্রিণো বাজ।ঃ গমনবন্তুম্চহুষ্পান্রপাঃ পশবোহপি” নোহম্মান্পয়ন্ত্র লমীগং 
প্রান্ত ॥ (১ম-১৬৭স্ ১৭) ॥ 

রঙ কু 
ঙ 

অথ দ্বিভীয়।_ 

] ] ] | 

অ। নোবোভিমরুতে। যান্তচ্ছ! জ্যেষ্ঠেভিব1 বৃহদ্দিৈঃ স্ুমায়াঃ! 

| | | | | 
অধ যদেষাং নিধুতঃ পরমা? সমুদ্রম্ত চিদ্ধনয়ন্ত পারে ॥২॥ 

_-১ অথ পদপাঠঃ *-- 

| ] | ] 

আ। নঃ। অব্ঃইভিঃ| মরুতঃ। যাল্ত। অচ্ছ। জ্যেষ্ঠেভিঃ। 
ভে ক ও ক 

| 

বা। বুহৎ্হদিনৈঃ | আুহমায।ঃ | 

। য্খ।। এখাম্। নি পর্মাঃ। নিও চিৎ। ৪ পারে ॥২। 

তে মরুতঃ অবোন্তী রক্ষণৈঃ সহিতা নোইম্মানচ্ছ আন্তিমুখোনায়ান্ত আগচ্ছস্ধ। দুমায়া 

মায়েতি প্রজ্ঞানাম শোন প্রজ্ঞাঃ এবং মতো! জ্যেষ্ঠেভিঃ বৃহদ্দিবৈঃ ব। জোটে: প্রশস্ত 

তমৈর্দরণিযুক্তাদিদনৈন্চ সহিতা। আয়ান্ত। বাশঝঃ সমুচ্চয়ে। আগমনে কথমেবাং সামর্থ) মিতাও 

আহ। আধ অপৈষাং মকুতাং যৎ যন্ম:ৎ নিযুতঃ এতন্নামকাঃ পরমাঃ উতৎ্ক্টাঃ অশ্বাঃ সমূ্রঃ 

চিৎ। চিচ্ছজোংপ্যর্ধে। সমুদ্ষ্ঠপি পারে পরম্থিন্ তীরে ধনয়ন্ত ধনধারণং বহনং কুর্দি 

তন্মাদ্রক্ষণৈর্নৈশ্চায়ান্তবত্র্থঃ ॥ (১ম-১৬৭শ্ -১খা)। 

ভাথ তৃতীয়া 

| | ূ 
মিম্যক্ষ যেবু হুপিঞ। ঘৃতাচী হিরণ্যনিণিগুপরান খার্টঃ। 

| | | | | 
গুহাচরন্তী মনুষে। ন যোষ। সভাবতী বিরখ্যেব সং বাক ॥ ৩| 



২ সক ৪ অগা ও পর্গ।] সপ্তষষ্তিতমাধিক শততমং সৃক্তং। ৩৫৭ 
--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
মিম্যক্ষ। যেষু। মুহধিতা। ঘ্ৃতাচী। হিরণাহনিনিক। উপরা। ন। খর্টিঃ | 

৫ 1) | | | | 
গুহা । চরস্তী। মন্ুষঃ | ন। যোঘা। লভাইবতী। বিদখাহইব। লমৃ। বাক ॥৩। 

নুধিত। সুষ্ঠ,নিহিতা সুষ্ঠু হিতা বা লোকে ঘৃতাচী ঘ্ৃতং ক্ষরণ্শীলমুদ্রকং অঞ্চস্ভী হিরণ্- 
নিঠিক হিতরমণীয়রূপা নিণিগিতিরূপনাম এবংকপা খষ্টঃ পিছা্াথাঘুপবিশেষো বাঁ উপরান 
মেঘমালের যেধু মরুৎস্থ লংমিম্যক্ষ। ম্যক্ষতিরগতিকর্ম্মা সঙ্গতাভূৎ মেঘপংস্ি বিছ্যুতানিমে 
অপি সঙ্গতে ইত্যর্থঃ। মেঘপঙ্কিঃ বিদ্বাচ্চেভে দৃষ্টান্তেন শিশেষ্যেতে | গুহানি গুঢা গুহায়াং 
াস্তরিক্ষে চরস্তী। তত্র দৃষ্টান্তঃ_মান্ুষো ন যোষা মনুযস্ত পরিবুঢাদেশ্মহ্যীবৎ স 
যথা সুবেধাস্তঃ পুর এব মধ্যে চরতি তত্ধৎ। কিং লর্ধদৈনমিতি নেত্য।হ--সভ।নন্ভী সভাজন- 
সবস্তদ্বতী বর্ধকালে আবিরবস্তীতর্ধযঃ। তত্র দৃষ্টাত্তঃ_বিদথ্যা বাগিব বিদথো যজ্ঞঃ 
তদর্তীতি বিদগ্যা প্্রধস্তোত্রাদিরূপা বাক লা যথা যজ্ঞসভ।ং প্রাপা! বি9ভরবতি তদ্বৎ। যা 
বিদ্যা বেদনার! বিব্দমানয়োর্ব্বাক লা যথা ভবতি তত্বং। টৈবংরূপা যেষু মিম্যক্ষ তে মরুতো 
দেব্যজনমাগচ্ছস্তিত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৬৭স_ ৩৭ )॥ 

ড ও 

ডু 

অথ চতুর্থী__ 
| | | | | পর| গুভ্র। অয়ালো যব্য। সাধারণের মরুতে। মিমিক্ষুঃ | 

| , ; | |. | 
নবোদশী অপনুদস্ত ঘোর| জ্ন্ত বৃধং সথ্যায় দেণাঃ॥ 8 | 

-* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 
| | ] |] 

পরা। শুভ্রাঃ। অয়াসঃ| যব্যা। সাধাবণাহইব। মকতঃ। মিমিক্ষুঃ। 

| | | | | ন। রোদদী। ইতি । অপ। মুদত্ত। ঘোরাঃ। জুযন্ত। বৃণম্। লখ্যায়। দেবাঃ॥ ৪ 

শুভ্রাঃ শোতনালন্ধ। রা অয়াসোইভিগন্তারো মরুতঃ যন্যামিশ্রণশীলয়া বিছ্যাতাঁপরা মিষিক্ষুঃ 
প্রকর্ষেণ সিঞ্চস্তি উদকলংস্তায়ং লাধারণ্যেব যথা লোকে সাধারণত। স্ত্িয়া লঙ্গ তা যুবানো রেতো 
বান্ত তদ্বৎ। এসং কুর্ববস্তী ঘোরাঃ অতিনৃষ্ি প্রদ্দানেন ভয়ঙ্করাঃ তে রোদসী ছান!পুখিবো 
শাপনুদস্ত অপনে|দনং বর্ষণনূপং তিরস্কারং ন কুর্বস্তি॥ ছ্যাবাপুগিবীবটানো রোদগাশবঃ 
ম ঃ বসান: ৷ অব্্র তু ব্ত্যয়েনাস্তোপ্বাত্তত্বমিতি দ্রইব্যং। যদ্থা রোদলীশব্দেন নোদনস্বভাবো 
কঃ তমা ক্স পপ এ তে শি ৯২ 2২ পচ 



৩৫৮ খ.ধদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল) ২২ অন্গবাক, ১৬৭ সত 

অয়মেব পঙ্ষো যুক্তঃ উত্তরব্রৈবং ব্যবহারাৎ তৎপক্ষে রোদলী রোদ্স্তাং ডীষস্তাৎ মন্ড 

ঈকারে| লুগবা। ঈদুতৌ চ সপ্তম্যর্থে ইতি প্রগৃহাপংজ্ঞা ॥ তন্যাং প্রিয়ং ধনং ন যু? 

কিন্তু দেবাঃ মোদয়িতারে৷ মাদয়িতারো বা মরুতঃ সথ্যায় বৃধং বৃদ্ধিং জুষস্ত সেবস্তে। দ্যা, 

পৃথিবীপক্ষে লখ্যায় জগতাং পথিভাবায় তয়োবৃদ্ধিং কুর্বস্তীত্যর্থঃ ॥ ( ১ম--১৬৭স্ু -৪ধ)। 

অথ পঞ্চমী-_- 
| | | [ 

জে(দযষদীমসূ্ধ্য। সচধ্যৈ বিষিততস্তক। রোদদী নৃমণাঃ। 

| | | | 
অ। সুর্য্যেব বিধতে। রথংগাত্তেষগ্রতীক। নতসে! নেত্য। ॥ ৫ ॥ 

--* অথ পদপ1ঠঃ ০*-- 

ৃ | | | ] 
জোষৎ। যৎ। ঈীম্। অন্থ্ধ্যা। লচধ্যৈ । বিসিতহস্বকা। রোদলী। নৃইমনাঃ। 

| | | | 
আ। নুর্যযাইইব। বিধতঃ। রথম্। গংথ। ত্বেষইপ্রতীকা | নতলঃ। ন। ইত্যা। (| 

১ পি 

রোদসী মরুৎপত্বী নিছুদ্বা এতন্নমমকেয়মপি ঈমেনং মরুৎসক্ম্বধং জোষৎ দেবতে। 

জুষেলে ট্যাগমঃ ॥ কিমর্থং? সচণ্যৈ সঙ্গমনার্থং। কীর্দৃশী স1? অস্র্ধ্া। অস্ুরাঃ ক্ষেপ্তার 

মূরুতঃ তেষাং স্বভৃতা বিষিতগ্তক1 বিশিষ্টকেশসংঘ! বিপ্রকীর্ণকেশনংঘ। বা সম্ভোগবশ্ন 

তথা নৃমণাঃ নৃষু নেতৃষু মরুৎস্থ মনননতী মন্বয়োছু ব| কৃষ্টিপ্রদ্ধানমনোযুক্তা তেষগ্রতীন 

দীপ্তোপক্রম! দীপ্তাবয়বা ঈদূশী দেবী বিধতঃ পরিচরতে। মরুৎ্সজ্বস্ত রথমাগাৎ আগচ্ছ 

ব্যাপ্সোতি যাগদেশং গন্তং রথম।রুহা বাঁ যজ্ঞমাগচ্ছতি । কেব? বিধতঃ সথ্্যস্ত রথং ছে 

গ্রতীক! সথধ্যেন ূরধ্যপত্বীৰ। যদ্ধা সুর্যযগ্ত দুহিতাশ্বিনো রথমিব লা ঘথারোহতি তং 
আগমনে দৃষ্টান্ত:_নভতস ইত্যান অন্তরিক্ষািত্যয়োঃ লাধরণোহয়ং নতঃ শব্দঃ নত ইতি ্ 

লাধারণা নীতুক্তত্বাদপ্রোদিত্যবচনঃ তন্ত গতিরিব ল| যথা শীঘ্র তদ্বৎ ॥ ( ১ম_১৬৭সথ-৫খ), 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত চতুর্থে চতুর্ধো বর্গ ॥ ৪ | 

অথ যষ্ঠী__ 
| | | ] 

আস্থ।পয়ন্ত যুবতিং যুবাণঃ শুভে নিশিশ্রাং বিদথেষু পজাম। 

| | ৰ 

অকে। য.দ্ব। মরূতো হবিষ্ম।ন্গযদগাথং স্থতনোমে। টুবস্যন্ ॥ ৬। 



২ টক, ও অং], ৫ বরগ।] গপ্তযষ্্িতম।ধিক-শততমং সূক্তং | ৩৫৯ 
_* অথ পদপাঠঃ ০_- 

| | | 
আ। অস্থাপয়স্ত। যুবতিম্। যুবানঃ। শুভে। নিহযিক্লামূ। বিদ্থেযু। পজ্রাম্। ও পর এস হার পচ 

| | | অর্কঃ।' য্। বঃ। মরুতঃ। হবিষ্মান্। গায়ং। গাথম্। ম্ুতহসোমঃ। ুবন্টন্ | ৩ 

যুবানো মিশ্রযন্তঃ নিত্যতরুণা বা মরুতঃ যুবতিং মিশয়ন্তীং নিতাতরুণীং বা বিদ্ু- 
নাং বোদন্াং শ্সিয়মাস্থাপয়স্ত আস্থাপয়স্তি দেবতাত্বেন রথে ধারয়ন্তি। কীদৃশীং তাং? 
নমিষ্নাং নিয়মেন মিশ্রয়ন্তাং পত্াং পে] বলং তদ্বতীং শুভে শোততে দীপ্ত ইতি 
এবুদকং বৃষটাদকার্থং শুভেবথ ইতি বা যোজ্যং। কিং নিমিত্তং? বিদখেষু যাগেষু নিমিত্বভৃতেযু 

কদা যৎ যা হে মরুতো লো যুম্মান অর্কঃ ॥ মত্বর্থে লুপ্যতে ॥ অচনসাধনমন্ত্রোপেতঃ 
স্রোত বা হবিষ্মান্ প্রদেয়াজ্যাদিহবিরুক্তঃ স্বুতসোমঃ হোমায়াভিযুতঃ সোমোইয়ং যজমানো 
ছুনগ্ন পরিচরন্ গাথং গাতব্যং স্তোত্রং গাল়্ৎ গাগতি তদেত্যর্থঃ ॥ (১ম-_-১৬৭স্থ- ওখ) | 

অথ সপ্তমী-_. 

| | ৃ 
প্রতং বিবন্সি ধক য এষাং মরুতাং মহিম। সত্। অস্তি। 

| পচা যদীং বৃষমণ। অহংয়ুত স্থিরা চিজ্জবীর্বহতে স্ৃভাগঃ ॥ ৭| 

--০ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| ] 1 প্র। তম্। বিবল্সি। বল্াঃ। যঃ। এষামূ। মরুতাম। মহিমা । সত্যঃ। অন্তি। 

| 9 | | 
পচা। যঙ। ঈম্। ব্ষংমনাঃ। অহম্হমুঃ। স্থিরা। চিং। জনী£। বহতে। স্থইভাগাঃ | ৭ | 

২ মরুতাং যো যো মহিমা মহত্বাতিশয়ঃ বল্সাঃ সর্ব্বৈঃ স্বতাঃ লত্যঃ অবাধ্যঃ 
তত তং প্রবিবন্মি প্রবচ্নি বর্ণয়ামি। কথযেষাং মহিমা প্রাপ্ত ইতি উচ্যতে--যদ্ষশ্মাৎ 
 এতেঘাং ল্বন্ধনী রোদসী বৃষমণ। বৃষট্যাদিবর্ষণমনস্ক1 অহংঘুঃ অহংকারবতী জগদুপকার- 
কী নমঃ কাচিদস্তীত্যহংকারঃ স্থিরা চিৎ চিদ্দিতি পৃজায়াং অত্যন্তমবিনশ্বরা ঈ্ৃশী 
দেবী সুঁতগাঃ শোভনভাগ্যোপেতাঃ জনীঃ জননশীল|ঃ এরজাঃ বষ্যুৎপতীর্ববাবহতে 
খারয়তি বৃষ্টো সত্যাং নর্বেব প্রাণিন উৎপদ্যন্তে। যন্মাদেবং তন্মান্মহিমান্তি তং মহিমানং 
ীমীতার্ঘঃ ॥ ( ১ম--১৬৭ন্_- ৭) | 

র্ 



৩৬০ ধাযেদ-সংহিত। | [১ মগুল, ২৬ অন্বাক। ১৬৭ গৃী 

অথাষ্টমী-_ 
| | | | 

পস্তি মিত্রাবরুণাববগ্যাচ্চয়ত ঈমর্যমে অপ্রশস্তান। 

ূ | ূ | 
উতচ্যবস্তে- অচ্যুতা গ্রুবাণি বারৃধ ঈং মরুতো! দাঁতিবারঃ-॥ ৮। 

-_০ অথ পদপাঠঃ *-- 
] | | 

পাস্তি। মিত্রাবরূণে। অবগ্যাৎ। চয়তে। ঈমৃ। অর্ধযমো ইতি। অপ্রইশস্তান্। 

[ | | 
উত। চাবাস্তে। অচ্যুতা। ক্রুবাণি। ববৃধে। ঈম্। মরুতঃ| দাতিহবাবঃ1৮। 

হে মকতঃ! যুগ্মৎসংবন্দিনো দেলাঃ মিত্রাপরূণৌ অহোরাত্রাক্টিমানিদেবৌ আর্য 

অর্ধমা ॥ উ ইতি নিপাতসমুদয়াতআকমেকং পদং | উ শব্দোহপি শব্দার্থে। অর্ধমাপি রা 

জ্রয়োছপি ঈং অমুং লোকং যজ্ঞং বা অবছ্যাৎ গহাঁি অযথান্ষ্ঠ'নাৎ জগৎপঙ্গে বাবা 

প্রতিবন্ধরূপাৎ পাস্তি বক্ষস্তি। তথা এতেষাং মপ্যে অর্ধমোইপ্রশস্তান্ ক্ষীণানপি পার্থ 

চাঁয়তে চায়স্তি নাশয়স্তি। উত অপিচ এতৈঃ প্রেরিতানি অচ্যুতা আচুাতানি অশ্রানীনি এত 

এব ঞ্ুবাণি অনিচলানি মেঘস্থোদকানি চাবন্তে চ্যাবয়ন্তি বা। এতে অহোথতে টি 

মিজলানরুণাবহোরাত্রাভ্যাং খলু টৈ পর্জগ্ঠো বর্ষতীতি শ্রুতেঃ। যদ্ধা অচাতাণি ফ্রি 
ধনানি চানত্তে। কদেতি উচ্যতে। হে মরুতে। যুম্মদীয়ং ঈময়ংকালো দ[তিনাবঃ গ্রদেষজন! 

থণ্ডিতমেঘো বা যদা বরৃধে বর্দতে তদা মিজ্রাদয়ো দেবা যুগ্মরম্ুকুলব্যাপাবেণ জগ 

ক্ষস্তীতার্থঃ। যছা দাতিবারো! দত্তবরণীয় হবিলক্ষণ ধনো যজমানঃ হে মঞত/ঃ ঈমেদন 
যুক্মান্ ববৃধে বর্ধীয়তি যদা তদেতার্থঃ ॥ ( ১ম--১৬৭শ ৮) | 

অথ নবমী-- 
| লা ূ 

নহীন্ববো মরুতো অন্তান্মে আরাভ্তাচ্চিচ্ছবসে। অন্তম।পুঃ। 

| | | 
তে ধৃষুন। শবস| শৃশুবাংসে।ো ন দ্বেষে। ধৃষতা পরিষ্ঠুঃ ॥ ৯॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ ০.» 

| | ূ | | 1 
নহি। নু। বঃ। মরুতঃ। অস্তি। অস্মে ইতি। আরাতাৎ। চিৎ। শবসঃ। অন্তয। আঃ 

। | | | | হিট 
তে। ধৃষুনা। শবসা। শুশুহবাংল। অর্ণ;ট। ন। ত্েষঃ। ঘৃষতা। পরি। ৮ ডি 



| 
ৰ 

ূ 
| 

২ টক) ৪ আধ্যায়। ৫ বর্গ।] সপ্তযষ্টি এমদিক-শতভমং 
হে মরুতঃ! বঃ শবসো যুক্মকং লবদ্ধিনো বলগ্ত অন্তমলপানং অস্ত অস্তিকে অররাত্তাৎ চিৎ দুরাদপি যদ্বা চিদ্দিতি কুৎসায়াং অত্যন্তদ্ববাৎ অস্মে অন্মাস্থ মধ্যে একেহপি নুক্ষিগ্রং নহামুঃ নৈব খলু প্রাপ্নু বস্তি সন্লিধাবসয়িধৌ চ ম প্রাপ্ুবস্তীতার্থঃ। অথ পরোক্ষে 

গ্রাবলত্বমাহ। তে খলু মরুতো ঘষুন! ধর্ষকেণ শবপা বঙ্গেন শৃশুবাংসে! বর্ধমানাঃ অতএব ধৃষতাপরাভিভাবকেন লামর্্েন দ্বিষো! দে্ট ন পরিচুঃ পপিভবগ্তি বশীকুর্বস্তি | 
তত্র দৃষটাত্তঃ--আর্ণো ন উদকমিব। যথা! উদ্দকং ধবিরোধিরজআিকমভিভবতি তদ্বং | 
য্মাদেবং তমা শবপসোহত্তং নাপুঃ ॥ (১ম--১৬৭স্ু- ধা) | 

০ ঞ 

ঙ 

সূক্তং | ৩৬৬ 

বয়মগ্যোেতোত1ং দশমীং অন্তমিতে আদিতো জপেৎ। তথা চ স্যাত্রম -ব্যম্োন্দর্য 
গ্রে ইত্যন্তং যাত্যাদ্দত্য ইতি পাঠস্ত। 

অথ দশমী-_ 

| | | বয়মদ্যোন্স্ত প্রেষ্ঠ। বয়ং শ্বে। বোচেমহি সমর্দ্যে। 

ূ | ূ বয়ং পুরা মহি চ নে অনুত্ান্ত্ন গতুক্ষা। নরামনুষ্যাং ॥ ১০ | 

০ অথ পদ্পাঠঃ ০__ 

শপ পচ পা এ 

| | বয়ম। অগ্য। ইন্ন্ত। প্রেষ্ঠাঃ। বয়মূ। শ্বঃ। বোচেমহি। সহমধ্যে। 

| | নী, পুরা। মছি। চ। নঃ| অন্থু। দান। ত। নঃ। গতূ্ষাঃ | 

| 
নরামূ। অন্থ। স্তাৎ ॥ ১০ ॥ 

অগা! 

বয়মন্দ্রগ্য 

ঈহমা মত 

শ্িন দিনে বয়ং ষ্টার ই্ত্ত দেবন্ত গ্রেঠাঃ পরিয়তমা£ ভবেম | যদ প্রিয়তমা 
হং যোচেমহি স্তোতুং লমর্থা ভূয়াম্ম। কিক বয়ং শ্বঃ পরস্থিনরপি দিনে সমর্ধেয 
|| খত্িজো যন্মিন্ সমর্ষো যজ্ঃ তম্মিন সংগ্রামে বা ইন্ত্রন্ত মহত্বং বোচেমহি। কি বং পুরা ু্বন্থিনতীতেহপি কালে মহি মহৎ বলং নোইম্দর্থং বোচেমহি। তথ দুযুন্ দিবদানমু প্রতিদ্বসমিত্যর্থঃ অতীতে আগামিমি ট দিবসে লর্বদা বোচেমহি। তৎ 

উনাদৃতুক্ষাঃ। মহন্নামৈতৎ, খভুক্ষাঃ উক্ষ! ইতি তন্নামস্ু গাঠাৎ। মহাণিন্দ্রে। নরাং মনুম্তাণাং 
থা) নোহঙ্মানহুস্াৎ মঙ্গুতবতু অন্ুকূলমভিমত প্রদো বা ভবতু ॥ (১ম _-১৬৭স্-১৯খ)। 



বা 

৩৬২ থাথ্েদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক, ১৬৮ সু্। 

অখৈকদরশী-_- 
| র্ | ৃ 

এষ বঃ স্তেমে। মহত ইয়ং গীর্মান্বা্ধ্যস্য মানস কারোঃ। 

| ূ ূ | 
এষ। যাশীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যাম্ষং বুজনং জীরদনুমূ ॥ ১১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
এযঃ। বঃ। ভ্তোমঃ। মরুতঃ| ইয়ম্। গীঃ| মান্দার্বন্ত। মান্যগ্ত। কারোঃ। 
তে 

| | | | | 
ভা। ইযা। যালীষ্ট। তম্বে। বয়াম্। বিগ্যাম। ইধম্। বৃজনম্। জীরইদানুম্॥ ১১। 

এষ ইত্যেকাদশী ব্যাথ্যাতা ॥ (১ম--১৬৮হ--১১৭ )॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত চতুর্থে পঞ্চমো বর্গঃ ॥ ৫ ॥ 
৬ €ঁ 

১ 

অফষর্টিতমাধিক-শততমৎ সক্তং । 
০ 

যক্জাযজ্জেতি দশর্চং চতুর্থং স্ত্তং আগন্তযং মারুতং । অত্তযযান্তিঅজিটুঃ শি 

লড অিটুবস্তপরিভাষয়া জগত্যঃ | যজ্ঞাযজ্ঞা দশ্রিটুবস্তমিত্যনুক্রাত্তং বিশেষবিনিয়োগে 

লৈঙ্গিকঃ ॥ (১ম--১৬৮স্থ) ॥ 

তত্র প্রথম।-_ 

ূ | ূ ূ 
যজ্ঞ।যজ্ঞা বঃ লমন। তুতুর্বগিধিয়ংধিয়ং বো দেবযাউ দধিধ্রে। 

| | ০84 | | 
অ| বোর্বাচঃ স্ুবিতায় রোদস্তেমণছে ব্বৃত্য।মবপে ন্ুবৃক্তিতিঃ॥ ১। 

--০ অগ পদ্রপাঠঃ *-- 

ণ | | 
যজ্ঞাহযজ্ঞা | বঃ। লমনা। তুতুর্বণিঃ | খিয়ম্হধিয়ম্। বঃ। দ্রেবইয়াঃ। উম্ ইতি। দি 

| | | 
আ। বঃ। অর্বাচঃ। আুবিতায়। রোদস্োঃ। মহে। বরৃতাম্। অবলে। মুরৃকিততিঃ।)। 



২ আটক, ৪ অধ, ৬ ধ্ণ।] অন্টমষ্টিতম[ধিক-খততমং সুক্ং | ৩৬৩ 
হে মরুতঃ! বঃ দমনা লমীকৃতিনৃযনাধিকাভাবলক্ষণা যজ্ঞ! যজ্ঞ সর্ধেষ্ষপি যজ্ঞেষু তুর্ববণিঃ 

তুর্ণবনিঃ ত্বরমাণা লংভজমানা ভবতি ॥ তুরববপিস্ৃ্ণবনিরিতি যাস্কঃ ( নিৎ ৬১৪ )। তত্তদগা- 
গাবগরে আগত্য হবিঃ স্বীকৃত বৈকল্যপরিহারেণ লমং কুরুখেভার্থঃ | কিঞ্চ বো যুয়ং পিয়ং 
বিয়ং যু্রৎলংবন্ধি বৃষ্টি গ্রদানাদিরূপং সর্ববং কর্ম দেবধাউ দেলান্ প্রাপয়িতার এব লস্তো দপিধের 
ধারয়থ ধারয়ধেব বা দেবার্থং হবিরাছাৎপাদনায় বৃষ্টিং কুরুণেত্যর্থঃ। যন্মাদেবং কুরুণ তন্মাদ্থো 
ুম্মানর্্বাচোহপ্রদভিমুখান্ আববৃত্যাং আনর্ভঁয়ামি। কিমর্থং 1 রোদস্ঠোছ্াব(পৃথিব্ম হে 
মহতে অবলে রক্ষণায় গ্রীণনায় বা। তদপি কিমর্থমিতি উচাতে_স্ুুনিতায় নুষঠুব্যাপনায়। 
কৈ দাধনৈঃ? সুবৃক্তিভিঃ শোভনাবর্জনৈঃ স্তোতৈঃ ॥ (১ম--১৬৮সু--১খ)।॥ 

অথ দ্বিতীয়।__ 

| | | | ব্রাসে। ন যে স্বজাঃ স্বতবদ ইষং স্বরভিজায়ন্ত ধুতয়ঃ। 

ূ রি | ূ 
সহত্রিয়াসে। অপ|ং নোমখি আম! গ|বে। বন্দ্যসে। নে।ক্ষণঃ ॥২ ॥ 

--* অথ পন্দপাঠঃ ০-- 

| | কারার | | ব্রাস১। ন। যে। ম্বংজাঃ। স্বংতবসঃ | ইষম্। স্বঃ। অভিইজায়ন্ত। ধৃতয়ঃ। 

| | ধু | | সহতিয়াসঃ। অপাম্। ন। উর্দয়ঃ। আসা। গাবঃ। বন্যাসঃ। ন। উক্ষণঃ॥২| 

যে মরুতো বব্রালো ন বব্রিরিতি রূপনাম রূপবস্ত ইব তে যথা প্রকুষ্ট| লক্ষ্যন্তে তথ্ধং। 
যব অরূপা অপি রূপা ইব স্বজাঃ শ্বয়মেব স্বপ্মাদ্বাজায়মনাঃ অনন্ঠহেতুকা ইত্যর্থঃ ধৃতয়ঃ 
কম্পনশীগাঃ লস্তি তে ইং অশ্নং হবিল ক্ষণং অন্নগাধনং সন্তাদিকং বা স্বঃ স্বর্গং চাতিজায়ন্ত 
অভিলক্ষ্য গ্রাছুর্ভবস্তি। তে ৃষ্টাস্তমুখেন শ্রয়ন্তে_অপাং নোর্দয়ঃ উদক্ানামৃশ্ময় ইব লহ- 
'অযাসং সহত্রসংমিতাঃ তথ! বন্দ্যাসঃ বন্ক্ষীরাদি গ্রদত্বেন স্তত্যা গাবো ন গাব ইব আস! লমীপে 
এব উক্ষণঃ রষ্টাদকস্ত সেক্তারঃ তাবশা মরুতঃ প্রাহূর্ভপ্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ( ১ম--১৬৮স্থ -২ধ।) ॥ 

ঙঁ ঙ 

ী 

অথ তৃতীয়া-__ 
| | 1 | 

োম।াসে! ন যে স্ততাস্তৃপ্তাংশবো হত গীঙ।সে। বাসা নাপতে। 

ূ ৃ | ৃ | 
এবামংসেষু রস্তিণীব রারভে হস্তেধু স্ব।দিশ্চ কুতিশ্চ সংদধে ॥ ৩ ॥ 



৩৬১ খষেদ-সংহিত। । [১ মণ্ডল, ২৩ অন্গুনাক্, ১৬৮ সুত্ত,। 

--* অথ পদ্পাঠঃ ০-_ 

| | | | | সোমাসঃ। ন। যে। স্ততাঃ | তৃপ্তংঅংশবঃ| হৃৎইসু। গীতাসঃ। ছুবসঃ। ন। আসতে। 

৮; | 
আ। এষাম্। অংসেষু। রম্তিণীইইন। ররভে। হস্তেযু। স্বাদ্দিঃ। 

চ। কৃতিঃ | চ। সম্। দধে॥৩॥ 

যে মরুতঃ স্বতাঃ অভিযুহাঃ তৃপ্তাংশবঃ তর্পিতানয়বাঃ সোমাসে। ন গোম! টব গা 
বল্লীরূপাঃ সোমাঃ অন্িষনাৎ পূর্ববং আপ্যায়নেন তৃপ্তালয়সাঃ সম্তঃ পশ্চাৎ স্ৃতাঃ অভিযুতা: 
রসভৃতাঃ পীতাসঃ পীতাঃ সস্তে। হৃংস্থ পাত, ণাং হৃদয়েযু ছুবসো নাসতে পরিচরস্ত ইবাসতে 
তদ্ধৎ যে মরুতঃ যজ্ঞকে আাহুতাস্তৃপ্তাবয়লা ভবপ্ত ধ্যায়মান1£ সম্তো হৎসু হৃদয়েযু ছুবগো ন 
পরিচরস্ত ইবাসতে। যদ্ধা প্রাণা'দরূপেণ শবীরে স্থিভা ছুপসঃ পবিচবস্ত ইব গমনাদরিচেষ্টা 
কুর্বস্তঃ আসতে । এষামংস্যে বগ্তিনীব যুনতমাং লাখলঘিনী বোখিদিবারারচ্তে আশ্লিযতি 
অবলম্বতে দামর্থযাৎ শঙ্গ্যাখ্যাযুপ বিশেষে! ভুজলক্ষীর্বা। কিঞ্চ হস্ছেধু খাদিঃ তত্তরাণকস্ঠ কৃতি! 
কর্তনী চ খগ্লতাবৃষ্টিশ্চ লনদগে লন্ীয়তে সম্যক ধৃতা ভবতি ॥ পরস্পরসমুষ্চযার্থ/শ্ঠ কারা; । 
যে মরুত উক্তরূপান্তে আবির্ভবস্তীত্যর্থ: ॥ ( ১ম--১৬৮ক ৩) ॥ 

টি ক 
গু 

হাথ চতুর্থী__ 

| | পরার | তব স্বযুক্তা দিব গআবথ। যযুঘমক্যণঃ কশয়। চোদত অনা 

| | | | 
অরেণবন্তবিজতা, অচুগবুদৃতিল'নি চিম্মরূতো ভ্রাজদৃষ্টয়: | ৪ | 

--৭ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | ূ 
অন। স্ব্যুক্তাঃ। দ্িবঃ। ভা। বৃথা | শযুঃ | অমর্ত্যাঃ। কশয়া। চোদত। খ্মনা। 

গার ০ ৭ 

| | ূ 
আরেণবঃ | তুলিহজাভাঃ | তাচুগবুঃ | দৃহনানি | চিৎ। মরুতঃ | ভ্রাজতইখষ্টয়ঃ | ৪1 

এতে মর 52 সযুক্তাঃ স্বেরধুক্ত।ঃ পরস্পরং শংযুক্রাঃ গন গনেন বা যুক্তাঃ পাস্তো দিবো 

ফ্যুলোসাদ্রথা অনাযাসেনা বা যযুঃ অবাদ্ুখমাগচ্ছন্তি। হে অমর্ত্য মরুতো! যুয়ং তবনা আন 
চ মমেব কশয়া। বাঙ্নামৈতৎ্।। বাঁচ। গ্তিরূপয়া চোদত প্রেরয়ভ ভ্তোতুমিতিশেষঃ | তে 



টুন, ও আগ্ায়।৬ বর্গ।] আষ্টযষ্টিতমাথিক-শততমং সৃন্তং। 
মরুতঃ অরেগলঃ অপাপাঃ তুবিঙ্জাতাঃ বহুযজ্ঞেযু গ্রাদর্ুচাঃ 

হা নি চিত দৃান্তাপিপর্ব্ব তাদ্ীনিউ অচুচাবুঃ চ]াবয়স্তি চ 

6৬৫ 

আ্দৃষ্টয়ঃ দাপ্তাঃ এবন্তাঃ সস্তো 
লয়ততি॥ (১ম--১৬৮স-৪খ)। 

অথ পঞ্চমী-__ 

1. ৃ | | কে। বোন্তমরিত খষ্টিবিছ্যুতে। রেজতি ত্ননা হন্বেব জিহ্বয়।। 

ূ |. | |. | ধ্যাত ইমাং ন যামনি পুরুট্প্রষ। অহন্যে। ৩ নৈতশঃ | ৫ ॥ 
ক্স জী শা 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

[ | | | কঃ। বঃ। আন্তঃ | মরুতঃ। খষ্টি১বিদ্বাতঃ | বেজতি। আমন] হম্বাইইব। জিহ্বৃযা । এজ পপ সপ ০ পক সক 

আস 

| | | | | পন্য 52 | ইমাম্ | ন। যামনি। পুকুহটপ্রদ।ঃ | আহন্যাঃ | ন। এতশঃ ॥ ৫ ॥ 

হে কত! হে গষ্টিবিছাতঃ মেঘভেদেনাযুপবিশেষেণ বািগ্যোতমানাঃ । বো যুম্মাকমস্তঃ যয পো স্থিহা কঃ পুমান রেজতি চালয়তি গ্রেরযতি। ঠি কথং চালনমিতি উচ্যতে। রা আসনৈর চালনে দৃষ্টাসতঃ | জিহয়া হতবেল দ্বিণচনগ্ত শ/কাবঃ হন ইল তে যথা রনয়া 
চালাতে দত যগ্যাতপাবং তথাপি ইষাং অন্নান।ং 'তৎ্সাপনানাং সঙ্গানাং যানি প্রাপ্ত সমুদ্ধার্থং হাতে ম। প্বন্শন্বোইস্তরিক্ষত্ত বচনঃ। তেন ততস্থমুরকং লক্ষাতে | উদ্কআনিণো মেঘা ইন হে যথা আকাজ্ক।স্তে তথ! ুমমাণ্ অাদিপ্াপ্য়ে পুরুটহাযাঃ বছবিধং ফলমিচ্ছন যজমানঃ [রমাকা' মতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ-_-অহন্তঃ অহিভবঃ এতশো ন অশ্ব ইক 1 ধ্থা শিক্ষকেণ নানাএকারং গ্রাপাতে ত্বৎ ॥ ( ১ম-১৬৮স্২_-৫ধ)॥ 

সে তৈঃ বহুপ্রক 

ইতি দ্বিতায়স্ত চতুর্দে ঠা পি ॥ ৩) 
9 ঙ 

৩ 

অথ যী 
| 

| 
| দি ন্বপস্য রজণে। মহস্পরং কাবরং মরু.তা যশ্যিষ্ন।যফ। 

1 | 
য্চ।বয়থ ণিথ্রেব সংতিজতং বাটিণ গজগা /জমতার্নলখা 0 ৩১ ॥ 



৫৮৬ খযেদ-সংহিত। | [১ মগ্ডল। ২৩ অন্ুবাক। ১৬৮ সু। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ী | 
ক। স্থিৎ। অস্য। রজসঃ। মহঃ। ী র। ভা মরুতঃ । ন্ষিন। 1 

| | 
য। চ্যবয়খ। বখুধাইব। লম্হহিতম্। বি। অপি | গতথ। ত্বেষমূ। অর্ণনম্। || 

ছে মরুতঃ ! যুয়ং যন্মিন্দকনিমিত্তভূত্ে লতি আযয আগচ্ছত অস্ত রজঙো বৃটাদকণ 

লোকম্য ব! মহো মহতঃ পরং পারং অস্তং ₹ স্থিৎ কুত্রান্তীতি নাস্তীত্যর্থঃ। তথা অবাং 

অবাঙ্ভাগ আদিশ্চ কম্বিৎ কুত্রান্তি আগ্ন্তং ন কোহপি জানাতীত্যর্থঃ | যদ্যদা ঘুয়ং ধিথুরে 
বিথুরাণি শিথিলানি তৃগানীব লংহিতং একভূতং উদ্কং চ্যাবয়থ স্বস্থানাচ্চালয়খ জা 
জদ্রিণা বজ্রেণ ত্বেষং দীপ্তং অর্ণবং উদ্কবস্তধ মেঘং বিপতথ বিশীর্ণং পাতয়থ ॥ ৬ 

গী চা 
গু 

অথ সপ্তমী-_ 

টি | | | ] 

সাতিন বোমব্তী স্বর্বতী ত্বেষ। বিপাকা মরুতঃ পিপিষহী। 

| | | | | | 

ভরা বোরাতিঃ পৃণতে। ন দক্ষিণ! পৃথজ্য়ী অন্ু্ষ্যেব জ্ীতী ॥ ৭। 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| [ | 
লাতিঃ। ন। বঃ। অমহবতী। স্বঃহবতী। তো | নিইপাক1। মরুতঃ | পিপিঘতী। 

গাছ 

| 
ভদ্রা। বঃ। রাতিঃ । পৃণতঃ। ন। নি হজম অস্ধ্যাইইব। জী ॥ 11 

হে মরুতঃ ! বো যুম্বাকং লব্বন্ধিনী লাতির্ন লংভক্তিরিব যুষ্সৎ লংভজনং যথা গ্রস্ত 

তথ্বঘোরাতিঃ বৃষ্ট্যা্িবিষয়া অমবতী৷ অমাত্যবতী ইন্দ্রদিসহায়বতী যথা রাজেবামবানিতাত্রাম 

শবোহমাত্যবচনঃ তদ্বং | যদ্বা বঃ সাতিঃ সংবিভক্তির্নামবতী রোগবতী ন ভবতি কিন্ত বর্ম 

স্ুখবতী ত্েষা দীপ্ত বিপাকা পরিপকফল্ল! পিপিত্বতী পেষণবতী কৃষীবলৈঃ কর্ষণবতী রা 

লত্যাং কর্ষস্তীতি প্রসিদ্ধম্ স্ববিরোধিপেষণবতী বা ভদ্রা ভন্দনীয়া স্বত্যা | কিঞ্চ গুণতে দা 

নিকন্ত দক্ষিণা ন দক্ষিণের তদ্বৎ লমৃদ্ধকরী পুথুভ্তয়ী পৃথুজ বা শীত্রগামিনী। কিঞ্চ তাহ 

অন্ুরন্ত শ্বভৃতা জঞ্রভীলবর্নিভিতবস্তী শক্তিরিব লা যথান্যেত্যে হপহত্যান্টশৈ 
লমর্থা তথদিয়মপি মেঘস্থমুদ্রকমপহৃত্য জগতে! দাতুং শক্তেত্য্ঃ। ঈঘৃশী রাতিরগ্ 

স্বিতি ভাবঃ॥ (১ম-_১৬৮শ্ - ৭) ॥ 



২ আটক, ৪ জধ্যার। * বর্গ। ] অউযটিতমাধিক-শততমং সুক্তং | 

অথষ্টমী-_ 

৩৭ 

| | | | প্রতিষ্টোভস্তি পিহ্ধনঃ পবিভো| যদভ্রিয়াং বাচমুদীরয়ন্তি | 

| ূ ণ | 
অবশ্ায়ন্ত বিছ্বাতঃ পৃথিব্য।ং যদীঘ্বতং মরুতঃ প্রুষুবস্তি ॥ ৮ ॥ 

_-৯ অথ পদপাঠঃ *-_ 

গ্রতি। স্তোভস্তি। পিন্ধবঃ| পবিহভ্যঃ | যৎ। অত্রিয়াম। বাচম। উৎইঈরয়ন্তি। 
আসর ও আজ ও 

| | | | | অব। দ্রয়ন্ত।| বিইছ্যতঃ। পৃথিন্যাম্। যদি। ঘৃতমূ। মরুতঃ। প্রসুনস্তি ॥ ৮ | 

পরিত্যো মরুতলংবন্ধি বজেত্যঃ সিদ্ধবঃ শ্ন্দনশীলা আপঃ প্রতিষ্টোভস্তি প্রতিচলস্তি। 
কদা যৎ যা আ্রিয়াং অভ্রভ্ভবাং বাচং শব্দং স্তনিতলক্ষণাং উদীরয়ন্ত্যচ্চারয়স্তি বজ্ঞাণি। 
কিঞ্চ বিছ্যুতাঃ বিছ্যোতমানাঃ তড়িতঃ পৃথিব্যাং অস্তরিক্ষে ॥ পৃথিবীত্যন্তরিক্ষনাম। পৃথিবী 
হরিতি তন্নামস্ কত্বাৎ। তত্রাবন্ময়স্ত প্রয়ন্তে অবাস্মুখং প্রকাশত্তে পুথিব্যামিত্যেতদৃততরত্্র বা 
যোজাং। যদি যদা পৃথিব্যাং ভূম্যাং ঘৃতং ক্ষরদুর্দকং মরুতঃ প্রষন্তি প্রুষস্তি সিঞ্চস্তি ॥ 
পথে ক্রেয়াদিকন্ত ব্যতায়েন শ্রঃ॥ যটৈবং তদেত্যর্থ॥ (১ম-_:১৬৮ক_-৮খ) | 

অথ নবমী-_ 

| | | ] 
অসূত পৃশ্িমতেরণায় ত্বেষময়াপাং মরুতামনীকমূ। 

ূ | ূ | চে সপ্সরালো জনয়ন্ত।ভমাদিৎ স্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন॥ ৯॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | | 
অস্থত। পৃশিঃ। মহতে। রণায়। ত্বেষম্। অয়াসাম্। মকুতাম্। অনীকম্। 

| | 
তে। পপ্গারাসঃ। অজনয়ন্ত। অভ্মূ। আথ। ইৎ। 

। 
'বধাম্। ইযিরাম্। পরি। অপশ্যন। ৯। 



৩৬৮ খাখেদ-সংহিত। | [১ মুল, ২৩ অনুবাক। ১৬৮ হে 

পৃষ্নিম রুন্মাতা নানাবর্ণা পৃষ্নি যৈ টব পয়সো মরুতো জাতাঃ পৃশ্নেঃ পুত্রা উপমা স ইস 

শ্রুতেঃ। তামেবাস্তরিক্ষদেবতাং কেচিদাহুঃ | লা দেবী ত্বেষং দীপ্তং অয়াসাং গন্ত গং 
মরুতামনীকং সমূহং একোনপঞ্চাশৎ মংখ্যাকমন্থত উতৎ্পাদিতবতী। কিমর্থং? মহতে ধার 

সংগ্রামায় মেঘজয়ায়েত্যর্থঃ। তে চ মকুতঃ লগ্সরামঃ সমানরূপাঃ হিংসক1 বা মেখানাং 

অভ্ং মেঘং জনয়ন্তি উৎপাদিতবস্তঃ। আদৎ অনস্তরমেব ইষিরাং লর্ষবৈরিষ্টন্যাং স্বধাযং 

সন্তাদলমৃদ্ধিলক্ষণং পর্য্যপশ্থন্ পরিপশ্তত্তি সর্ব জনাঃ ॥ ( ১ম-১৬৮শ- ঈপা)॥ 

অথ দশমী-_- 

ূ | ূ | 

এম বঃ স্তেমে। মরুত ইয়ং শীমণন্দার্স্য মান্স্য কারে।। 

| | | 
এষ! যাঁপীষ্ট তথ্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃূজনং জীরদানুম্ ॥ ১*| 

-:* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
এষঃ| বঃ। ত্তোমঃ। মকুতঃ। ইয়ম্। গীঃ। মান্দার্ধন্ত । মান্তম্ত। কারোং। 
শা পচ জপ আচ খাট আগ ওপ্পা ও পি কি 

| | | | | 
আ। ইযা। যাণীষ্ট। তহ্বে। বয়াম্। বিগ্ভাম | ইষম্্। বজনম্। জীবহ্দানুযূ॥ ১০। 

এষব ইতি দশমী ব্যখ্যাতা ॥ ( ১ম--১৬৮স্_-১৩) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্থ চতুর্ধে সগ্ডমো বর্গ? ॥ ৭ ॥ 

একোনমপগ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং । 
সিসি 

সহিত 

আরা 

ট। অথ 

ঃ 
মহশ্চিত্বমিত্যকটং পঞ্চমং সুক্তং এন্্রমাগন্ত্যং ব্রৈটুভং | দ্বিতীয়া চতুগ্পপ! বির! 

চতুষ্পদ। বিরাট দশকৈরিত্যুক্তত্বাৎ। বিরাজে! দিশ ইতি পিঙ্গলনাগেন সুত্রিততবা্চ। নে 

দ্বিতীয়া বিরাড়িত্যন্থুক্রমণিকা' । লমূহ্লে দশরাত্রে দ্বিতীয়ে চ্ছন্দোমে মরুততীয়ে ইদং শব 

তোহগ্রিং নর ইতি থণ্ডে হত্রিতম্-দ্বিতীয়স্ত শংদ! মহাং যহশ্চিত্বমিন্ড্রেতি | (১ম-১৬৯৪)| 

97:57 

1 

জা 



ই অট্টক) ৪ অধ্যায়, ৮ নর্গ। ] একো গমপ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৯৬৯ 

তন্ত্র প্রথমা 

| ূ | 
মহশ্চিত্বমিন্তর যত এতাম্মহশ্চিদপি ত্যজসো বরূত|। 

| | | | ল নে! বেধে। মরুতাং চিকিত্বানংসুয। বনু তব হি প্রেন্টা | ১ ॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *__ 

] মহঃ। চিৎ। ত্বম্। ইন্র। যতঃ। এতান্। মহঃ। চিৎ। অলি। ত্যজসঃ। বরতা। 

| | | দঃ। নং) বেধঃ। মরুতাম্। চিকিত্বান্। সুয়া। বনু । তব। হি। গ্রেষ্টা॥ ১। 
এরা এ ছাঃ 

হে ইন্জ্া! ত্বং যতঃ কারণাৎ এতান্মরুতে| মহুশ্চিৎ মহতোহপি লামর্ধ্াাতিশয়বাৎ ত্বহ্ির- 
পেক্ষোইপি স্নেহান্ন ত্যজসীতি শেষঃ অতঃ কারণাৎ মহশ্চিদপি। চিদিতি পাদপুরণ£। যা 
মহতোহপি ত্যজসঃ ত্যাগাৎ। যদ্বৈতৎ ক্রোধনাম। ক্রোান্থ। বরূতা বরিতা রক্ষিতাসি ভবসি। 
বা মরুতোইপি ত্যাগাৎ বৃষ্ট্যাদিবিষয়াৎ বারয়িতালি। যন্মাদেবং তশ্মাৎ হে মরুতাং বেধঃ 
বিধাতঃ ল তাদৃশত্বং চিকিত্বান্ চেতনাবান্ অন্মদন্নগ্রহবিষয়জ্ঞানোপেতঃ সন্ নোহম্মভ্যং অুয়| 
স্খানি মরুদায়ত্তানি বষ্ট্য/দিরূপাণি বন্ুষ দেহি। তানি অু্ানি তব হি গ্রেষ্টা তব খু 
প্রিয়তমানি। হিশকোহয়শিন্ট্রে মরুৎসখেত্য।দি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধার্থঃ ॥ (১ম-_-১৬৯স্ ১) ॥ 

অথ দ্বিতীয়. 

| | ূ | | 
অযুজন্ত ইন্দ্র বিশ্বৃষীধিদানাসো নিষ্মিধে! মত! । 

| | ] | মরুতাং পুস্থৃতির্লমান। স্ব্মীহলস্ত প্রধনস্ত সাতে ॥ ২॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *_- 

| | [ | 
অমুজন। তে। ইন্দ্র । বিশ্বহকু্ীঃ। বিদালাসঃ | নিঃহলিধঃ। মতাহজ।। 

1 ৃ ৰ | 
নরুতামূ। পৃৎসুৃতিঃ। হাসমানা। ম্বঃহ্মীহলগ্ত | প্রহপনস্ত। লাতৌ ॥ ২॥ 

খখেদ ২য় অক্টক--১৬৯-৭০স্থ--৪৭ 



৩৭৪ পাখেদ-সংহিত। | [১ মগুল। ২৩ অধুনা, ১৬৯ সুতা! 

ূর্ববমন্ত্রে মরুতা মিজ্্সাহায্যমুক্তং অগ্রেন্রমরুৎসাহাম্যমুচ্যতে। হে উন্ত্র! তে মকুতে 

যুজন্ যুজান্তে তয় যুক্ত ভনস্তীত্যর্থঃ। কীঘৃশান্তে ? বিশকৃষ্টাঃ বিশ্বক্ৃষ্টমঃ রাজন্তেন লর্্বজননন্ 
কিঞ্চ মর্ত্যত্র। মর্তোধু মর্ত্যার্থ, নিঃসিগো [নিঃশেধেণদকস্য সেতচন্ মেঘান্ বিদাপাস 

জনানাঃ। কিঞ্চ যেষাং মরুতাং পৃত্সুতিঃ সেনা সম্মীহলস্ত প্রধনশ্য সুথসেক্ক, গ্রকৃষ্ধনসাতে 

বৃত্রাদিসংগ্রামন্ত সাতৌ লাভে জয়ে নিমিত্তভূতে তি সেনা হাসমানা হাসং কুর্ববস্তী হর 

ভবতি। যদ্ব জুখেন মিহতে জলং যন্মিন্ তাতৃশস্ত প্রধনন্য প্রকৃষ্টোদকাখ্য ধনস|গনন 
সংগ্রামস্ত লাতৌ মেঘতেদনায়েতি যাবৎ যেখামীঘৃশী সেনান্তি তে মরুতো যুজ্রমিতি সংনন্গ;1২| 

তথ ভৃঙীয়া-_ 

| [ | 
ছাম্যক্লাত ইন্দ্র খষ্টিরম্মেনেম্যভং মরাততো জুনান্ত। 

| | | | 
অগ্নিশ্চিদ্ধিশ্ব(তসে শুশুক্কানাপে। ন ছ্বীপং দধতি প্রয়াংগি ॥৩। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

1 এ ]. | ী 
অম্যকৃ। লা। তে। উন্দ্র। খ্রিঃ । অন্মে ইত | সণেমি। অত্বম্। মরুূতঃ| জ্নস্থি। 

| 
তাগ্সিঃ। চিৎ। হি। স্ম। অতসে। শুশ্বকান্। আপঃ। ন। 

|. চি 
হীপমূ। দরধতি। প্রয়ংান ॥ ৩।॥ 

হেউন্্র! তে তলঙা গ্রসিদ্ধা কৃষ্টিঃ বন্রাখ্াযুদবিশেষো হান্মেহন্মদ্রষ্টার্ঘ অগাক্ পরা 

মেঘপমীপে এবঞ্ সতি মক্ততোহপি সনেমি অহ্যায়েতি | যট্পুরাগনামা শীত্যুক্জত্বাৎ সন্মৌতি 

পুরাণনাম। পুরাণং চিরকলং সংগৃগীতং অভ্বং উদকং জুনন্তি ফিপন্তি বর্ষন্থা ঠার্ঘ।। 

ৃষ্ট্যা সন্ত দিসমুদ্ধে। সত্যামগ্রিশ্চিদ্বিত্মাহ | ন্মেতি পুপণে । আগ্িরপি অতসে সন্ততে কর্ণ 

নিমিতুভূতে সতি শুশকাণ্ দীপ্যমাণো পর্ততে। পণ্চাথ প্রয়াংসি চরুপুরোড!শর হণীংঘ 

দধ্তি ধারয়ন্তি দতি বাঁ ষজমান!ঃ | কিমিব 1 আপে। ন দ্বীপং দ্বিপর্্স্থোদকবান্ পর্বত 

দ্বীপঃ তং যগা আপো ধারয়স্তি তদ্বং। যদ্ধা আম়ুপমেলোচাতে | বজাখ্যামুগ বিশেষ? অমতে 

কাষ্ঠপমূহে শুশ্ুক্কান দীপয়নগ্রিশ্চৎ। চিচ্ছন্দ উপমার্থে | দধিচিদিত্যুপমাথে ইত! নিৎ ১৪) 

যাক্কেনো পমার্থস্তে ক্তহাৎ। কাষ্ঠেজ্বলন্নগ্রিরিন তদ্ন্দীপ্তে। বর্ততে। এতর্েব দীপ্তহমপেক্ষা্ 

ইত্যুক্ঞং| এবং চ সত্যাপো ছ্বীপমিন বৃষট্যুরকানি প্রয়াংলি সস্থগ্ভপ্লানি দতি ধারয়্ত। 

এতত্সর্ববং মহানু'ভাবন্তেন্দরস্ত তুষ্টেঃ সামর্ঘ্যমিতীন্তস্ত স্বতিঃ | (১ম-:১৬৯ম্ ৩31 



২ আটক, .৪ অধ্যার। ৬ বর্গ ।] একোনসপ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং | 5৭১ 

অথ চতুর্থী_ 
| ] | ফু ইন্জ তা লিং দ। ওঃ দিয়েন জাতি 

্পঞ 

| | [ ] | | ্তশ্চ যাস্তে চকনভ্ত বায়োঃ স্তনং ন মধ্ৰঃ গীপয়ন্ত বাজ; | ৪ | 

--৭ অথ পদ্দপঠ? ০-- 

| | 
ত্বম। তু। নঃ। উন্্র। তম্। রয়িম। দাঃ। ওকিষ্স্]। দক্ষিণগাহইৰ। রাতিমৃ। 

| | | | | 
ছতঃ| চ। যাঃ। তে। চকনন্ত। পায়োঃ। স্তনম্। ন। মধবঃ পীপবন্ত। বাটজৈঃ | ৪ | 

পপি শসা এপ এ 

হে ইন্দ্র! তং তু। তু অনধারণে। তমেল তং রয়িং তদ্দানযোগ্যং গণারদিধনং দাঃ দেহি 

ক্মাদতরেত্যোহপি ত্বমের বভগ্রদ্ঃ অতোইাতমহদ্ধনং দেহীতার্থঃ। বয়ং তু ওজিঠয়া 

ওজসিতগয়া পরিক্রমণাহ্য়া দাক্ষিণয়া লমৃদ্ধিস!দনযাগাদিলক্ষণযা খত্বিজমিব রাতিং দ|তারং ত্বাং 

৪এযাম হাত শেষঃ| যদ্বা দশ্ষিণা*ন্দে! দেয়দ্রন্যসামান্যবচনঃ | বাতিশক্দো বন্ধুনচন2। 

িপগা|দগাব বদ লাপ্রদানেন বন্ধুং মথা বশীকুর্ধবন্ত তদ্বৎ তাং বশীকুর্ম উত্তার্থঃ। কিঞ্চ বায়োঃ 

কেপিঠস্ত শীদ্ঘবরপ্রদন্তা তে ॥ কর্ধাণি ষ্টী॥ বামুং তাং শ্বতঃ যেহক্মদীযা: স্বোত।রঃ চকনস্ত 

কাম স্ববন্ যাঃ গ্বতয়ঃ তা অপি তামেল কাময়ন্তেত বা যোজনা ॥ কনতের্স্তালুড়ি- 
চিূপং। চঙানতরস্ত।শিতি চঙ্ঃ পৃর্বমক্ষ রমুদাণ্তং ॥ হোজাঁদয়ে বাজৈহবিলক্ষিণৈবনৈঃ 

গাপধন্ত আপারয়ন্ি। তত্র দৃষ্টান্তঃ-মধেবা মধুরস্ত স্তন্তম্ত লাভায বাটজৈঃ লারবনিরনন- 

লিং; স্তনং ন তংযথা আপ্যায়য়স্তি তত্বৎ্ বয়ং তাং বহুকৃত প্রদানায় স্তবত্য। হবিষাপ্যায়য়ামঃ। 

₹ং ড় দতব্যত্বেন প্রসিদ্ধং ধনং পর্ধবর| দ্েহীতার্থঃ ॥ ( ১ম--১৬৯স--৪) | 
ঁ গু 

ডু 

অথ পঞ্চমী 
4 | ূ 

হে রায় ইন্দ্র তোশতমাঃ প্রণেতারঃ কন্থাচিৃতায়োঃ। 

| | | | 
তেধুণে। মরুতে। মৃড়গন্ত যেন্স। পুর। গাতুয়ন্তীন দেবাঃ॥ ৫॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ ০.» 

1... | | 2 
(8 হ৩। বায়ঃ| ইন্ত্র। তোশহতমাঃ। প্রহানিতারঃ | কম্থ। 5২1 খতইয়োঃ | 

রর | | 
উ; স্থু। নঃ। মরুতঃ। মৃড়যন্ত। যে। আ। পুরা। গাতুয়া্ংইব। দেবাঃ॥ ৫) 



৩৭২ খাষদ-লংহিত|| [১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাষ, ১৬৯ সৃন্ত। 

হে ইন্দ্র! তবে তবরায়ো ধনবিশেষাঃ তে।শতমাঃ অতিশয়েন গ্রীণয়িতারঃ ॥ তুষ্যতে সোম: 

ছান্দলং শতং॥ যদ্বা তে রায়োইরাতয়ো বন্ধবো বন্ধুভূতাঃ লখিভৃতাঃ মরুতস্তোশতমাঃ | 

তোশতিব্বধকর্মা । নিতোশতি নিবর্হয়তীতি তন্নমস্ু গাঠাৎ॥ তোশতমাঃ হিংলিতৃতসা; 

অবর্যকাণ!ং মেঘ।নাং কল্তচিদৃতায়োঃ ৷ ধতমিতি যজ্ঞনাম ।- কস্তাপি যজ্ঞেচ্ছোঃ যজমানস 

প্রণেতারঃ প্রকর্ষেণ নির্ব্বোঢারঃ তে মরুতো নোইম্মান্ সু সুষ্ঠু মৃড়য়ন্ত সুখয়ন্ত। কে তে? 

যেণ্ম যে খলু দেব!ঃ গ্যোতনশীল। মরুতঃ পুর। পুর্বেবে গাতুয়ন্তীব যজ্ঞগমনমিচ্ছততীয 

তে আগত্য মৃড়য়ন্ত ॥ ( ১ম--২৬৯স--৫খ) | 

ইতি ত্বিতীয়ন্ত চতুর্থেইইমো! বর্গ ॥৮ | 

অথ ষঠী__ 
এর | | 

প্রতিপ্রযাহীন্দ্র নীহল,ষে। নম্মহঃ পাথিবে সদন যতম্ব। 

| ] | 
অধ যদেষাং পৃথ বুপ্ধাস এতান্তীর্থেনার্যঃ পৌংস্য।নি তস্থু, | ৬| 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

] | | | 
গ্রতি। প্র। যাহি। ইন্ত্র। মীহলু্যঃ। নন। মহঃ। পাখিবে। লদনে। যতত্ব। 

| [ | 
অধ। যৎ। এবামু। পৃথুংবুপ্পাসঃ। এতাঃ। তীর্থে। ন। অর্ধ);। পৌংস্ানি। তস্ু॥৬। 

হে ইন্দ্র! তবং মীহলুষঃ উদকসেভন নন্ জগন্নেতম্ নরাকারান বা মহো মহত; মেঘান 

গ্রতি প্রযাহ অভিগচ্ছ মেঘ।নাং বৃত্ররূপেণ নরা কারত্বং যুক্তং গত্থা চ পার্থিব দদনে পৃধিণ 

ত্যন্তরিক্ষনাম তৎসংবন্ধিনিস্থ/নে যতত্ব প্রযত্বং কুরুতৈঃ সহ যুধাস্বেত্যর্থঃ | যদ্থা হবিঃএ তা 

কন্মনির্বাহকান্ মহতো ষঞ্জমানান্ প্রতি গচ্ছ। গত্বা চ পারিবে লদনে দেবযজনে যত য্ং 

কুরু হবির্ভোজনায়। অধ অপিচ বদৃনদা এবাং ঝ২সহায়কা(রিণাং মরুভাং সংবা্ধণঃ দঃ 

বুগ্নাসো! বিভ্তীর্মূপা এতাঃ পৃষদ্র্ণা। গন্তারো বা অশ।ঃ অধ্যঃ অরে। শঙো। পৌধস্তান 

পুংস্বকর্মণি তীর্থে ন যুদ্ধমার্গে ইব তত্থুঃ তিষঠন্তি মেঘানাক্রমন্তে | যদবৈষাং মরুতাং পৃধুবঃ” 

ব্বহন্মধলা এতাঃ কৃষ্ণবর্ণা মেঘ!ঃ [তর্ঠস্থি। তত্র দৃষ্টাত্ড:__ অর্ধাঃ অরণীয়ন্ শ্বামিনঃ গেং 

সানি বলাশি তীর্থে ন রাজবীপযাং যথা হিষ্ঠ গত তদ্বৎ ॥ (১ম -১৬৭স্-৬খ) | 

ক গু 

৬ 



২ আটক) ৪ অধ্যায়, ৯ বর্গ।] একোনলপ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৩৭৩ 
অথ সপ্তমী 

| | | | ৰ 
প্রতিঘোর।ণামেতানাময়!পাং মরুঙাং শৃৰ আ|য়তমুপব্দিঃ। 

্ ০ | | যে মতং পৃষুনায়ন্তমুমৈঝণাবানং ন. পযন্ত সর্গৈ; | ৭॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | 
গ্রতি। ঘোরাণাম্। এতানাম। অয়াসাম। মরুতাযূ। শৃ্থে। আহইয়তমূ। উপকিঃ। 

| | | | | ৰ ও 
যে। মত্মৃ। পৃতনাহয়্তম। উমৈঃ | খণহবানমূ। ন। পতয়ন্ত। দর্গৈ: ॥ ৭ | 

হে ইন্দ্র! তেলংবন্ধিনাং ঘোরাণাং ভয়ানকান।ং শবদায়মানানাং বা এতানাং এতবর্ণানাং 

য়াসাং অয়মানানাং গমনশীলানাং মরূতাং আযতাং আগন্ত,ণাং মরুতাং উপবিিঃ উপগুর্বারি 
মীপে গম্যতে জ্ঞায়তে উপপদ্ভত ইত বা উপব্ধিঃ বাক প্রতি শৃ্ে আয়তে। কক্ষ কর্তৃ 
ঠত্যয়ঃ। ত এব বিশেষ্স্তে-যে মরুতো মত্যং মরণধর্ত্মাণং উমৈঃ শ্বরক্ষণৈঃ উদকনির্গমন- 
[ধনৈর্বা পৃতনায়ন্তং পৃতনা আত্মন ইচ্ছন্তং বৈরিণং মেঘং ব! সর্গৈঃ সৃষ্টেঃ স্বকীয়প্রহার- 
বশেষৈঃ পতয়স্তি তেষামেব ধ্বনিঃ শ্র়ত ইত্যার্থঃ। পাতনে ৃষ্টান্তঃসর্গৈঃ খণাবানং ন ॥ 
ন্গী বনিপাবিতি বনিপ,॥ খ্ণবস্তং অধমর্ণমিব তং যথ| পীড়গ্িত্বা তদীয়ং ধনমপহর্তি 
ঘং। এবং মহানুভাবা মরুতস্তবানুগা ইতীন্দ্রন্ত স্ততিঃ॥ ( ১ম--১৬৯ম্থ_-৭%)| 

অথ|ফ্টমী-__ 
|]. ৃ | | ৃ তং মানেভ্য ইন্দ্র বিশ্বজন্যা। রদ| মরুপ্তিঃ শুরুধে। গে। অগ্রাঃ। 

| উরারাতে সগানেভিঃ স্তধণে দেবদেবৈণিগ্ভামেষং বজনং জীরদানুমূ॥ ৮॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | | বং। মাশেভাঃ। ইন্দ্র। বিশ্বংজস্টা। রর্দ। মরুংহতিঃ| শুরুধঃ। গোহঅগ্রাঃ। 

০৩ | | | | সবানেতি; | শবসে। দেব। দেবৈঃ। বিদ্ভাম। ইধম্। বৃজনম্। জীরহদান্ুম্ | ৮ & 



৩৭৪ ধাধেদ-সংহিতা | 1 ১ মণ, ২৩ অন্গুশাক) ১৭০ সব, 

হে ইন্দ্র! তং মানেত্যো যানার্থং চিত্তসমুন্নত্র্থং | তাদর্থে চতুর্দা। বিশ্বজন্যা “বিশ: 
দোরাকারঃ নিশ্বে গ্রাণিন উৎপাদনীয়া শস্ত তাদৃশত্বং পর্বজনহি হক্ত্য। বা মরুস্টিঃ সহ শুরু%ঃ 
শোকস্ত রোপয়িত্রীঃ শোধিকাঃ গ্রো অগ্র।ঃ গর্জিতমুদকং বা আগ্রে পুরাতো যাসাং তত 
মেঘপংক্তীঃ রদ বিলি বিদ।রয়। হে দেব গ্যোতম।ন্ | ত্বং স্তবানেন্তিঃ ভঘম। শৈর্দেট, 
রুন্তৈর্ঘরুদাদিটিঃ খভিগ্ভিবর্বা স্তবসে সয়সে। উভযত্র সর্মমণি কর্ড প্রতায়ঃ। ১: বিগ্বাখেতাই 
ব্যাখ্যাতঃ ॥ (১ম -১৬৯স -৮প) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্য চতুর্ধে নবমো বর্গ; ॥ ৯ ॥ 

সপ্তত্যধিক-শততমৎ স্ক্তুৎ | 
পাস 

০ 
চি 

সদ 

৯ আর সপ্াা 

নন্ নমন্তীতি পঞ্চচ্চং ব্ঠং কক্তং আগস্থামৈন্্রং | অক্রস্ুক্রমণিকা -ন নৃনং পর গান, 
নৈন্ত্রে হবিনি মরু তাসুগত ইঞ্জগন্তাযোঃ সংবাদ এন্জুঃ। তত্ঞাগ্তা ভৃতীরা চেন্দ্রলা্গাং চর 
চাদৌ বৃহতী তিআোহগট্রত ইতি ক্কতস্তে্্াগন্তাসংবাদরূপ হাৎ আগ্য| তৃতীয়া চ$র্থী 
বাক্যং | অত্স্ত!সাং সন্ত বাককা্তাধেন স খনিঃ। শিষ্টে অগন্তাবাকো অতন্তয়োঃ স এাগি। 
আছ! চ বৃহতী। ততস্তিআহনটুতঃ।  অন্তা। তলিশেষাজিষ্টুপ | বিশ্ষেণিনিযেঃগ 
লোঙ্গিকঃ। অত্র স্ত্তে যাস্কঃ (নি ১) -আগন্তা ইন্দ্ায় হবির্নিরূপা মকুপ্তাঃ »গ্রদত্মং 
চটকার। ল ইন্দ্র এত্য পরিবেলয়াঞ্চক ইতি। (১ম-১৭*সু) | 

৩ ঙ 
৬ 

অথ প্রথম! 

এর 
ন. নুণম শনোহ্বঃ কতদেদধদুতমূ। 

| | | | | 
অন্যন্য চিভমভিসংচরেণ্যমুতাধীভং বিনশ্যতি | ১ | 

০ আথ গদপ1ঠঃ *- 

নি | 

ঃ ন। নৃন্ম। আগ্ত। নোইঠি। শ্বঃ। ক্কঃ। তৎ। নেদ। যৎ। আদম 

] ূ ৰ ৰ 

অগ্তস্ত। চিন্তম্। অভি। সমহগবেণ্যম। উত | আহপীতম্। লি। নহ্ঠতি ) ১] 

পরিদেবনপ্রকান2 গতিপাগ্ভাতে | ইন আহ--অগ্যতনং সদস্তি তননমদ্ধা নাপ্তি। শুন 
বিচিকিংদার্থে। অআঞ্রাগেতি যগ্কপি নাগ তথাপযুতরবাকোখ ইতি দর্শনাদত্রাগ্ঠেতি গমাতে 

তথা শ্বোইপি নৃনং নো। উশাব্াহবধারণে। শ্বস্তনমপি নৈব নাস্তি। অদ্য যথামখং নিক 



২ আষ্টক, 9 অপ্যায়। ১৭ বর্গ।]  সপ্তিষ্যধিক-শততমং সুক্তং। ৩৭৫ 

শ্মপাং নাস্তি কিল শ্বঃ কণং লগ্মাত ইতি ভাবঃ। দদদূতং অঙ্গ নিরুপ্যান্তট্মি দত্তমিতি 
স্াস্ত পৈপপীতাং তৎ কো নেদ। অধ! ম্ডুতং ভাবিকার্যং সদস্তি তৎ কো বেদ। অগ্যঙ্থো বা 
নগাত ইতি আশানকার্ষোতুক্তং ভবতি। তদেবহ _-তাজ্িঞ্চতেণাং সন্বতঃসঞ্চারি অন্যস্ত 
ভির্তং এংনসং কো তা জানতীতি শেষঃ | উন অপিচ আদীতং আধ্যাতং চিন্তিতমপি 
ভিত । কিমুলন্তশ্বতং নস্ত হীতি ॥ (৯ ১৭০ -১৭)| 

খী 

অণ দ্বিত্তীয়।-- 

ূ | 
ইন্দ্র জিঘাংসমি ভ্রাতরো মরুত স্তব। টি সি ধু ক]-__ 

| | 
তেভি; কল্পন্ব সাঁধুধামানঃ সমরণে বধী? ॥ ২ ॥ 

-* কাথ পরগ1ঠ8 ০-- 

সি ৰা | 
কিম" নঃ।) উন্্র। গিঘংসপি। ভ্রাঠলঃ মক্ষুতঃ। তল। 

ও পে অপি | শ্ 

| | 
(তি2। “কল্সন্ব। সাঁধুহযা। মা। নঃ। লম্হন্সরণে | বদীঃ॥ ২ 

শম্প | কাগজ পি পচ আজ প্ ০০ 

হদমণস্তাসকাযং হে ইন্দ্র! নোইম্মান্ ন পলাগিনং কিং জিঘ!ংসসি হন্তমিচ্ছসি | কথমবধা- 

হখিতাত আহ। মরুতভ্ত ভ্রাতরঃ হয়া তোগঞ্রাদনেন ভবণীযা ইতার্থ:। অতো বয়মনগ্যা 

ইং ভসতি। মরুতামঃ দজাভা্রমেকপ্মিননর দিতিগর্ভ উৎপন্নত্বাৎ। সা চোতপত্তিঃ 

পুগপেনু গ্রাসন্ধা সন্ত ভাতবঃ। ততশ্চ কিমিতাচ আহ। তেতিন্তৈর্মরুত্তিঃ দহ দাধুয়া 

মধৃহং গল্প কল্পথ হবিভাগান্তেঃ সহ যুদ্ধং বা নোহম্মান সমলণে সংগ্রামে মা বধীঃ মা 

5521 যদ্ধা কুপ্রের্ টাই সংগ্রামে যথা বিবোধিনং হংসিন তথান্মানিতি | ২॥ 
ক তু 

অথ তৃতীয়।-- 

ৰ ০ 
কিং নে। ভ্রাভরগস্তা সখাগন্নতিমগ্ভগে। 

| | 
বিদ্া। হিতে যথা মনোস্মভ্যমিনদিৎসসি ॥ ৩ ॥ 



৩৭৬ ফাযেদ-নংহিত। |. [১ মগুল, ২৩ আনুবাক) ১৭১ হু 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ৃ | 
কিম্। নঃ। ত্রাতঃ। অগন্তয। লখা। লন। অতি। মন্তসে। 

| 
বিল্প। হি। তে। যথা। মনঃ। অন্মগ্যম। ইত,। ন। দিৎললি ॥৩। 

ইদমি্্রবাক্ং হে ভ্রাতঃ হে অগস্তা হবিঃপ্রদানবরপ্রদানাভ্যাং পরস্পরোপকারকত্বা্ 

আ্রাতৃহং। তার্ৃশত্বং লা লন্ অন্মদ্ধিতকার্যাপি লন্ নোহম্মান্ কিমতিমন্তাসে কম্মাদপরাধাদতি, 

ক্রম্য মন্ুষে অপলপনি নায়মপলাপঃ | কিন্তু তথ্যমেবেতি চেছুচ্যতে মস্তব্যং তে তবমনে 

মানসং যথা যাবৎ বিদ্ন জানীমঃ। কথং জানীথেতি উচ্যতে । অন্মভযমিন্ন দিংসসি অন্র্ঘ 

নিরুপ্তমন্মত্যং দাতুং নেচ্ছুস্তেৰ ইদেবার্ধে। (১ম--১৭০স--৩%)। 

অথ চতুর্থী-_ 

| | 
অরংকৃথন্ত বেদিং সমগ্রিমিন্কতাং পুরঃ। 

| | | 
তত্রাম্তস্ত চেতনং যজ্ঞং তে তনবাবছৈ ॥ ৪ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

] | 

অরমূ। কৃথন্ত। বেদিমূ। লমৃ। অগ্রিম্। ইন্কতাম্। পুরঃ। 

| | | 
তত্র। অযৃতন্ত। চেতনম্। যজ্ঞম্। তে। তনবাবহৈ॥ ৪॥ 

ইদমিন্্রবাক্যং অপরেইগন্ত্যবাক্যমাহুঃ | হে খত্থিজো | যুয়ং অগন্ত্যোহলীক তবান্ তাণ 

দিমরংরৃথন্থ কুর্বন্ত সংমাঞ্্নপর্যাক্ষণাদিন! পরিচরন্তু। তথা পুরঃ পুরস্তাৎ অর মাহবনীয়ািন 

সমিদ্ধতাং ইঞ্মগ্রক্ষেপেণ প্রজ্ালয়ন্ত । তত্রাগ্রাবমৃতস্তামরণলক্ষণন্ত দেবনা চেতসং গ্রজ্ঞাপবং 

যজ্তং হে অগন্ত্য তে ত্বদীয়ং ত্বং চাহং চ তনবাবহৈ। অগন্ত্যবাক্যপক্ষে শিষ্টমবিপিং। 

তত্র বেগ্তামমূতন্থ তৎসাধনন্ত হবিষশ্চেতনং প্রজ্ঞাপনমালাদনং কুরুত। কিঞ খান এ 

য্ঘমানৌ অধ্বন্যুষমানৌ বা হে ইন্ত তে দদর্থং যজ্ঞং তনবাবতৈ | ( ১ম_১৭,৪1 



২ অষ্টক) ৪ অধ্যায়, ১৭ বর্।] একসপ্তত্যপিক-শততমং সুক্তং। ৩৭ 

অথ পঞ্চমী-_. 
| | | | 

ত্বমীশিষে বন্থুপতে বসূনাং ত্বং মিত্রাণাং মিত্রপতে ধেষ্:। 

| | | 
ইন্দ্র ত্বং মরুদ্তিঃ সংবদপ্বাধ গ্রাশান খতুথ। হবীংষি ॥ ৫ 

--* অথ পদপাঠঃ *__ 

| | | 
তবম। ঈশিষে। বস্ুহংপতে | বস্থনাম্। ত্বম। মিত্রাণাম। মিক্রহপতে। ধেষ্ঠঃ। 

টি পি | আআ 
এজ আজ গজ পস্পসপ 

| | | [ ইন্ত্র। ত্বমূ। মরুংহভিঃ। লম্। ব্দস্ব। অধ। প্র। অশান। খতুথা। হনীংবষি॥ ৫ | 

ইদ্রমগস্ত্যবাকাং হে বস্থনাং বন্থুপতে | অতিপ্রভৃত।নাং পুনোডাঁশাজ্যা দিধনানাং ্বামিন্ হে 
নর! তরমীশিষে ঈশ্ববো ভবসি। পর্ধস্ত বৃস্তা বৃত্তিষ্ঞযাং বহুত্বং নিত্যসংপন্ধশ্চ প্রতিঈগ্াতে। 
দ্বা হে বন্থুপতে বস্থনামীশিষে ইতি যোজনা | দ্বিতীয়ো বন্থুশব্দোইনুবাদো বা। তথা হে 
মন্রাণাং মিত্রপতে অন্মদাদিমিত্রস্ত নিতষ্ক গালকেন্ত্র! তং ধেষ্টঃ সর্ধস্তাতিশযেন ধারকোহসি। ্ 
হইন্্র! ত্বং উক্তমহিমন্ত্রং মরুতিঃ সংব্দস্ব তৈঃ সাকং সম্যক কুতমিতি বদস্ব। অথ অপিচ 
ং খাতুথ! খতাবৃতৌ উপলক্ষণমেতৎকালম্য তত্তদ্গ।গক্ালে হবীংষি আজাচর্্াদীনি প্রাশন্ 
পক্ষেণ ভুংক্ষণ। (১ম-১৭০স্থ-৫খ) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত চতুর্ধে দশমো বর্গঃ॥ ১০ ॥ 
ক 

ঙ 

একমপ্তত্যধিক-শততমং মুক্তুং। 

প্রতি বইতি ষড়খচং দপ্তমং স্ৃস্তং আগন্তাং ব্রৈটুতং মারুতং। আছো দ্বেকেবলমারুতে 
াশ্চতত্রো মরুত্বদিন্ত্রদেবতাকাঃ। প্রতি বঃ ষণারুতং তু চতস্রোহস্ত্যা মকুত্বতীয়া ইত্যন্ু- 
মণিকা। বিশেষবিটিয়োগো টলঙ্গিকঃ। (১ম--১৭১স্)॥ 

ত্র প্রথম।-_ 

০4 ূ ূ প্রতি ব এন৷ নমলাহমেমি মুক্তেন ভিক্ষে সুমতিং তৃরাণামূ। 

| | | | রগতা মরুতে। বেগ্কািনিহেলো ধত্ত বিমুডধ্বসঙ্থান্॥ ১॥ 
খথেদ--২য় অক্টক--১৭১-৭৩স্ব _-৪৮ 



৯৪০০ ক্কাখেদ-সংহিত! | (১ নওল। ২৩ অহযাক, ১৭১ হর 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| । | ৃ 
প্রতি । বঃ। এন|। নমস1। অহম্। এমি। স্ুংউক্তেন। ভিক্ষে । স্থহমতিম্। তুরাগাম্। 

1 | 1 
বছ্যাতিঃ | মি। হেলঃ। ধস্ত। বি। মুচধ্বম্। অস্বান্ ॥ ১॥ 

ও গীয। ভর 

] 
ররাণতা। মরুতঃ | € 

ছে মরুতঃ! বো যুক্মানহং প্রত্যেমি অভিগচ্ছামি। কেন লাধমেন? নমসা নমস্কারেণ 

হুবিষা বা নম ইত্যন্ননাম। যথ! স্থক্তেন শোভনবচনেম গুতিরূপেণ তুরাণাং ত্বরমাণানাং শত্রণাং 

হিংলকানাং বা যুষ্মাকং সুমৃতিং শোভনমতিং অস্ুগ্রহবুদ্ধিং ভিক্ষে যাচে ইন্দ্রের 

পুনহবিঃপ্রদানাদিদং যাচাতে । কিঞ্চ হে মরুতঃ! যুয়ং বেস্যাভিবের্বদিতব্যাতিঃ স্তাতিভী 
ররাণতা1 রমমাণেন মনসা ইথংভৃতাঃ লস্তো হেলঃ ক্রোধনামৈতৎ ক্রোধং যুক্মদভিজনিতং 

নিধত্ত নিকৃষ্রং ধারসত ত্যজতেতার্থঃ। তথাহম্খন্ বিমুচধ্বং রগেভে)] বিযোজয়ত ক্রোধাং 

পুনর্গমনং মা কুরুতেতযর্থঃ ॥ (১ম--১৭১স-১)॥ 

তথ দ্বিতীয়া-_. 
এ 

] 

তষ্টে! মনা ধায়ি দেঝ। 
| | 

এেম ব স্তোমে। মরুতো নমস্বান হৃদ 

] | | | 
উপেষায়াত মনন! জুষাণ। যুয়ং হিষ্ঠানমস ইদ্রধালঃ | ২| 

--* অথ গপদপাঠঃ *-_ 

| | | | 
এষঃ। বঃ। ভ্তোমঃ। মরুতঃ | নমস্বান। হৃদা। ত&ঃ। মনলা। ধায়ি। দেবাঃ। 

| | | | 
উপ। ঈম্। আ। যাত। মনসা। ভুধাণাঃ। যুয়ম্। হি। স্থ। নমসঃ। ইৎ। বৃধালঃ| ২| 

হে মরুতঃ ! এষ বঃ স্তোমঃ ইদানীং ক্রিয়মাণঃ প্রকারো বে! যুক্মাকং যু্দর্থ ইতার্ঘঃ। 

কীর্বশোহয়ং? নমন্বান্। নম ইতান্ননাম। হবিলক্ষণান্ুবান। ন কেবলং স্ততিমাত্রং তক্ষণায 

হবিরপি যুম্মাকমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ হদাতষ্টঃ যুম্প্লিবেদনবুদ্ধা। সম্পাদিতঃ তাদৃশঃ স্তোমো €হ 

দেবাঃ দেবনশীলাঃ! মনলা অন্রগ্রহবতা চিত্তেন ধায়ি ধার্য্যতাং তদর্থং মনল! আদরবুদা 

জুষাণাঃ ঈমেনাং স্ততিং তদ্ধ বিশ্বসেবমানাঃ উপায়াত উপাগচ্ছতৈব মা বিলম্বং কূরুত। 

যু়ং নমলোহরত্ত হনীরূপন্ত বৃধাসঃ স্থছি বর্ষয়িতারো ভবথ খলু। অত আগন্তব্যমেব। 

ইৎপুরণঃ | (১ম--১৭১স_২ঞ)। 



২ টক, ৪ অধ্যায়, ১১ বর্গ। ] একমপ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং | ' ৩৭৯ 

অথ তৃতীয়া. 

| | ৰ 
স্তত।মো নো মরুতো মৃড়য়ন্তত স্ততো মঘবা শংভবিষ্ট:। 

৮০ এ | | 
উধ্ব। নঃ সন্ত কোম্যা বনান্হানি বিশ্ব! মরুতে। জিগীবষ| | ৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

1 | ৰ 
স্বতাসঃ| নঃ। মরতঃ | মৃড়য়ন্ত। উত।| স্বতঃ। মঘইবা। শম্হভবিষ্ঠঃ। 

০2 | | ৃ 
উধ্ব1। নঃ। লম্ত। কোম্যা। বনানি। অহানি। বিশ্বা। মরুতঃ। জিগীষ। | ৩॥ 

আজ ৮০ থা 

হে মরুতঃ! শ্ততাসঃ স্ততাঃ স্তো নোহস্মান্মডযন্ত স্খয়ন্তত। উত অপিচ মঘনা মঘসিতি 
ধননাম। অন্মন্পাতব্য বছুপনেন তথানিন্ত্রঃ ম্ততঃ শংভনিষ্ঠঃ সুখস্য ভাবয়িতৃতমঃ সন্ 
অন্যান মূড়য়ন্ত। কিঞ্চ হে মরুতো! নোইম্মাকং জিণীষা। প্রিগাতেগতিকর্রণো | দ্িগীমা 
জিগীধিতব্যানি প্রাপ্তব্যানি উত্তরক্রান্ুৃতূয়মানানি বিশ্বা সর্ববাণ্যহ!নি দ্বগানি উত্ব উন্নতানি 
উপর্যাপরি শ্রিয়৷ যশস! বোৎরুষ্টানি কোম্যা কোম্যানি স্পৃহণীয়ানি বনানি সর্ব্বৈঃ লংতজ- 
শীয়ানি সন্তু । জিগীষা! জেতুমিষ্টানি জেতব্যানি চসম্ত্িতি বা যোজ্যং। এবং কৃত্বা মরু, 
॥ন্শ্চ সুথয়ন্তিত্যর্থ১। (১ম--১৭১ম_-৩থ) | 

অথ চতুর্থী__ 

| ৰ | | | 
অস্মাদহস্তবিষাদীষমাণ ইন্দ্র।ভিয়া। মরুতো! রেজম।নঃ | 

| | | | 
সুযভাং হব নিশিতান্যাপন্তান্য।রে চকম। মৃড়তানঃ ॥ ৪ | 

»-* অথ পদপাঠঃ.*-- 

| | | 
না মহম। তবিষাৎ। ঈবমাণঃ। ইন্দ্রাং। ভিয়।। মরুতঃ। রেজমানঃ। 

| এ | মহা হব্যা। দিইশিতানি। আলম্। তানি। আরে। চকুম। যুড়ত। লঃ &৪ 0 
শব গু ওযা আজ 



৩৮০ | ধাখেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক, ১৭১ সু 

হে মকৃতঃ! শৃণুত। অহং অন্মাৎ প্রসিদ্ধান্তবিষাৎ বলবত 'ইন্ত্রাত্তংলকাশাৎ ভি। 

ভীত্য। ঈবমাণঃ পলায়মানঃ পুরতঃ স্থ।তুমশক্তঃ তথা রেজমানঃ বেপমানো ভবং তত, 

কিমায়াতমিত্যত আহ। যানি যুষ্মভ্যং হব্যা হবীংষি নিশিতানি লংস্কৃতান্ঠাসন তা 

তান্ঠেব আরে চরুম দুরে কৃতবস্তো বয়ং ইন্দ্রতয়াৎ অতো নোহম্মান পরাধিনো মুড 

সুড়য়ত সুখয়ত ॥ (১ম -১৭১স্য-_-৪খা)॥ 

অথ পঞ্চমী 

| [ | | | 
যেন মানামশ্চিতয়ন্ত উত্র। বুষ্টিযু শবপা শশ্বতীন।মূ। 

| | | | 
স নো মরুদ্তিব্ষভ শ্রবেধা উগ্র উঞ্সেভিঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ॥ ৫ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | | 
যেন।' মানাসঃ | চিতযস্তে। উজ্জা। বিহউষ্টিযু। শবপা। শশ্বতীনাম্। 

| | | | 
দঃ। নঃ। মরুতহতিঃ | বুষভ। শুবঃ | ধাঃ। উগ্লঃ | উগ্রেভিঃ । স্থবিরঃ। সহঃহদাঃ। (| 

হে ইন্দ্র! শবসা বলভূতেন ত্বয়ানুগৃহীত1ঃ মানাসো মান্যাঃ ত্বয়াভিমানিতা বা উঠা রশ 

শশ্বতীন1ং নিত্যানাং বহ্বীনাং উযসাং বু্টিধু লতীষু প্রকাঁশেষু সংস্থ চিতয়ন্তে চেতন 
প্রাণিনাং স্বস্ববাবহারায় প্রজ্ঞাপয়স্তে । এন্্র্যং দিশিতে নৈবান্ুগৃহীতা উষসো রখ 

উদ্ৃগচ্ছন্তীতি প্রসিদ্ধং । হে বৃষত বর্ষিতবিন্ত্র! ল তাদৃশত্বং মরুপ্তিঃ সহিতঃ নঃ তমা 

শ্রবোধাঃ লর্বব্রজয়মাণমন্্ং ধেহি স্থাপয় দেহীত্যর্থঃ| কীঘৃশত্বং ? উগ্রঃ উদ্গুর্ণবলঃ সো?! 

পরাভিভবসমর্থং বলং সহস্তস্ত দাতা গ্থবিরঃ পুরাতনঃ | কীদৃশৈশ্মরুত্তিঃ ? উগ্রেতি। ক্ুরবনৈ! 

এবং মহানুতাবোহন্নং দেহি ॥ (১ম--৯৭১স্_৫খ) | 

ডু জী 

০ 

অথ বষ্ঠী_ 
| | | 

ত্বং পাহীন্দ্র সহীয়পো নৃন্ভব! মরুত্তিরবয়। তঙেলাঃ। 

| টি | | 

্বপ্রকেতেভিঃ সাসহিদর্ধানো। বিছ্বামেষং বৃজনং জীরদানুমু ॥&: 
গ্রমরাক রাঃ জজ 



২ অষ্টক। ৪ অধ্যায়, ১২ বর্গ ] দ্বিনগুত্যধিক-শততুমং সুক্ং। ৪৮১ 

--১ অধ পদ্পঠঃ *-_ 

| | | 
তম। পাহি। ইন্্র। লহীয়:। নুন্। ভব। মরুংহভিঃ। অবস্াতংহেলা;। 

| ূ ঢু | | 
পুহপ্রকেতেতিঃ| লঙসহিঃ | দধানঃ। বিদ্যাম। ইযম্। বৃজ্জনম্। জীরহদান্ুম ॥ ৬॥ 
০০০ জারা পপ 

হে ইতর! ত্বং পাহি রক্ষকান্ সহীয়সে নূন্ লহস্থিতমান্ অন্ুগ্রহেণাতি প্রবৃদ্ধবলান্ 
নেতুন্ মন্ুগ্তানন্মান মরুতো! বা কিঞ্চ মরুত্তিঃং লাকং অস্মাস্ববযাতহেল! ভব অপগত- 

মন্ার্তর মরুৎম্থ বা তথা ভব। কিঞ্চ স্গ্রকেতেতিঃ শোভনপ্রজ্ঞানৈর্শরুত্তিঃ লহ 
সাগঠি? শক্রণামভিভবিতা সন্ দধানঃ অস্মদভিমত শ্ ধারঘিতা ভবেতি শেষঃ। শিষ্টো। 

ব্যাখ্যাতঃ | (১ম-১৭১স্-৬প) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত চতুর্ধে একাদশো বর্গ ॥ ১১ 
ঞ তু 

রি 
রঙ 

দিসপ্তত্যধিক-শততমৎ সভ্ত 
শী ৩8082 পী? 

চত্রে। ব ইতি তৃচাত্বকমষ্টমং স্ুক্তমাগন্ত্যং মারুতং গায়ত্রং। চিত্রস্চং গায়গামি তু 
এমণিকাঁ। লৈঙ্ষিকো বিশেষবিনিয়োগঃ ॥ (১ম-১৭২স্থ) | 

তত্র প্রথম _- 

| | | | | 
চিত্ে। পোস্ত য!মশ্চিত্র উতী স্ুদানবঃ | মরুতো। আহভানবঃ ॥ ১ ॥ 

_* অথ পদ্রপাঠঃ *-_ 

| টু 
চিত্রঃ। বঃ| অস্। যামঃ। চিত্রঃ। উতী। সুহদানবঃ। 

| | 
মরুতঃ। অহিইতানবঃ ॥ ১ ॥ 

ছে মরুতঃ! বো যুন্মাকং যামোহন্মদ্যজ্ঞাগম শ্চিত্রশ্চায়নীয় পূজ্য আশ্চর্ধ্যভূতে! বা স্ব 
উই। ন কেখলমাগমনমেব চিত্রং কিন্তু হে স্বদানবঃ শোভনদানাঃ! হে অহিতানলঃ 
অহীধমান প্রকাশঃ | যুত্মাকং সংবন্ধী চিত্রঃ স আ[গমঃ উতী উত্যৈ রক্ষণায় ইষ্টতর্পণায় ধা 
চি তবতু ভবদ|গমনং শরম অতিমতপ্রদং চাত্তত্যর্ঘঃ ॥ (১ম-১৭২স--১খ)।॥ 



ল 

৩৮২ খাখেদ-সংহিত1 | [১ মল, ২৩ অনুবাক। ১৭২ 

অথ দ্বিতীয়।- 

| ৃ | ৃ 
আরেস।বঃ হৃদানবে! মরুত ধ্জতী শরুঃ | আরে অশ্ম।য়মস্তথ | ২॥ 

--* অধ পর্দপাঠঃ *-- 

| | 
আরে। লা। বঃ। স্ুহদ্ানবঃ। মকুতঃ| খঞ্জতী। শরুঃ। 

| 
আরে। অশ্মা। যম্। অন্তথ॥ ২॥ 

হে স্ুদানলঃ শোভনদানা মরুতঃ! বো যুম্মকং লহ্বন্ষিনী থঞ্জতী গ্রসাধযতী 
স্বতেজসা স্বাত্মানমলংকুর্বতী প্রলিদ্ধিং প্রাপ্ন,বানা বা। লা প্রপিদ্ধা শরুঃ হিংসক খ 
আরে দূরে ভবতু তথাইয়মস্তণ ক্ষিপ্থ। সোহশ্াইম্মান্থ ব্যাপক আয়ুপবিশেষঃ আরে। 
দুরনামৈতৎ। দুরে ভবতু মাং ন প্রাপ্রোতু। যদ্বা আরেশব আরাচ্ছন্দপর্যযাযঃ। ল চুন 
লমীপে চ বর্ততে। অক্র সমীপনচনঃ যমন্ত্তোইন্তমস্তথ তং বৈরিণমন্্াকং অশ্ব. উপলোগমঃ 
কঠিনঃ আমুপবিশেষঃ আরে দমীপং প্রাপ্নোতু ॥ (১ম-১৭২স -২খ)। 

অথ তৃতীয়া__ 

ূ | | তৃণস্কন্দহ্ানুবিশঃ পরির্ঙুক্ত হদ|ননঃ| উধ্বয়ঃ কর্ত জীবসে ॥ ৩। 
4 

--* অথ পদপাঠঃ * _ 

া [ ]. 
তৃণহস্কন্নস্ত। লু । বিশঃ। পরি। বৃঙ্ক্ত। সুহদানবঃ। 

পা ৫ 

উধবান্। নঃ। কতঁ। জীবসে॥ ৩॥ 

হে মরুতঃ! সুদানবঃ শোভন্দানা যুয়ং তৃণস্বন্দস্ত তৃণবচ্চপনস্বভাবস্য শুয়ুমাণন্ত বা 

মম বিশঃ পুত্রভৃতযাদিরূপাঃ প্রজাঃ নু ক্ষিপ্রং পরিবুষ্ূক্ত পরিবর্জয়ত বাধাপরিহারেণ রক্ষত। 

য্োক্তলক্ষণকালস্ত।সুরবিশেষস্য বা প্রজাঃ পরিবর্জঘত। কিঞ্চ নোহম্মানৃধ্বান্ কর্ণ রুরু 
জীবসে চিরজীবনায়॥ ( ১ম-_-১৭২স _৩ঞ্জ)॥ 

ইতি ত্বিতীয়ন্ত চতুর্ধে দ্বাদশো বর্গ; ॥ ১২॥ 



ত্রিপগ্তত্যধিক-শততমং সুক্ত। 
$8*০ৎ3$ 

গায়ং সামেতি ভ্রয়োদশর্চং নবম হুক্তং আগন্তযং ত্রেটুভমৈন্ত্রং। গায় লঝ্োনেত্যছ- 

ন্তং। লমৃহ্লে দশরান্রে তৃতীয়ে ছন্দোমে মরুত্বতীয়পন্ত্রে এতৎ স্্তং | বিশ্বজিতোহমিং 

রর ইতি খণ্ডে শুত্রিতম্ - তৃতীয়ন্তেন্্রঃ স্বাহা গায়ৎ সামেতি ৷ (১ম--১৭৩শ) ॥ 

তত্র প্রথম 

[ [ | | |, 
গায়তল।মনভন্যং ১ যথাবেন্চাম তদ্বারৃধ।নং ম্বব। 

| | |. | | 
গাবে। ধেনবো। বহিষ্যদকধ। আয়তশন্মীনং দিব্যং বিবাপান্॥ ১ 

--* অথ পদ্দপাঠ; *-- 

ও | | 1 ] | 
গায়ং। লাম। নভন্যম্। যথা। বেঃ। অর্চাম। তৎ। বরৃপানযূ। ম্বঃইবৎ। টু 

| | | ] | ৃ 
নঃ। ধেনবঃ| বহিষি। অবন্ধাঃ। আ। যৎ। লন্মানস্। দিব্যযু। বিবাপান্॥ ১॥ 

হে ইন! নভন্তং নভস্তং নতপি ভবং নভোব্যাপিনং হিংসকং বা! রাক্ষলাদিকগ্॥ নভতি- 

কণ্মাী। নভতি অদ ভীতি বধকর্মস্থ গণনাৎ। তাদৃশং লাম হে ইন্্র যথা! বেঃ যেন প্রকারেণ 
বংস তথা গায়ৎ গায়তি উদগতাভন্মাৎ যতঃ স্তোতি ততঃ কারণাৎ ববৃধানং বধমানং 

র্বং ফলতৃতেন শ্বর্গেণ তত্বৎ শস্ত্রং যথা বেস্তধার্চ।ম পৃজয়াম শংলামেত্যর্থঃ। স্বাতমন্তরশংসতীতি 

|য়াং। যদ্ধা তৎ উক্তলক্ষণং লাম ববৃধানং সর্বত্র যথা ভবতি তথার্চাম | কিঞ্চ বহিষি যজ্ঞ 

ধননে! দোগ্ধাঃ অদন্ধাঃ অহিংলিতাঃ গাবঃ যৎ লগ্মানং লীদত্তং দিবাং দিবিভবমিন্ত্ং ত্বাং 
মাবিবাসান। বিবাসতি+ পরিচরণকর্শা।। আগতা পরিচরস্তি ক্ষীরং দুহস্তি তথার্চাম | ১॥ 

অথ দ্বিতীয়।-- 

| না 
অদ্য! বৃষতিঃ স্বেছুহব্যৈ্বগোনাস্ে। অতিযজ্জ,গু্যাৎ | 

| ূ | ূ | 
শমনাধুরধীনাং গুর্ত হোতা ভরতে মর্ষেয। মিথুন। যজত্রঃ॥ ২॥ 



৩৮৪ ধাখেদ-সংহিত| | [১ মুল, ২৩ অন্নুবাক, ১৭৩ সৃকধ। 
ও যা --* পদ-গাঠঃ *-- 

| | | | | | 
আর্চং। বৃযা। বৃষইতিঃ | হ্বহইদুহবোঃ | মৃগঃ। ম। অগ্নঃ। অতি। যৎ্। জুপ্তনযাধ। 

| | | | 
প্র। মন্দুঃ। মনাম্। গৃর্ত। হোতা। ভরতে । মর্যঃ। মিথুনা। যজজত্রঃ॥ ২। 

ত্বধা হবিষাং বধিতায়ং যজমানঃ স্বেছ হট্যৈঃ স্বায়তহবিফৈঃ যত্বা ্বয়ংপ্রাপং ই 
উদ্দকং হব্যং যেষাং তাদশৈঃ বৃষতিবর্ষট কঃ হবিঃপ্রদাতৃভিঃ অধবর্ধাদিভিঃ বিশিষ্টঃ সন 
অর্চ্ অর্চয়তি ইন্ত্রং। যছা বৃষা ফলস্য বর্ষিতায়ঃ ইন্ত্রঃ উত্তলক্ষণৈরধ্বর্ধাদিভিরর্চতে। রর 

যম্মাৎ অস্বো ব্যাপকঃ পানাছর্থং ধাবন্ মুগো ন হরিণাদিরিব অয়মিজ্দ্রঃ অশ্নঃ অশনশীলঃ মন্ 

অতিজুরতধাৎ অতার্থমুদ্যুক্তে হবর্ভক্ষণায় যথা মৃগঃ ক্ষুৎপিপাসার্দিতঃ শীগ্রমুদ্যু্াক 

তথায়মিন্দ্রোখপি। যণ্মাদেবং তণ্মাদচ্চতি | যন্থা যমিন্ড্রো যৎ যথ1 আশ্লো মুগ ইবাতি জপত্াং 

ভক্ষয়েৎ তথার্চতীত্যর্থঃ| কিঞ্চ হে গৃর্ক উদ্গৃর্ণেক্্র! মনাং মননং স্তে।ত্রমিচ্ছ তাং দোনং 

মন্দমুঃ, দ্বতিযুক্তে! মর্ধো হোতা মানুষ এতন্নাশক খত্বিকি যজত্রো যাগনিষ্পাপকঃ সন মিথুনা 

মিথুনানি যুগ্মরূপাণি যাজ্যাপুরোস্বাক্যাদীনি মিথুণোৌ বা জায়াপতিরপঃ মন্ প্রানে 
গ্রকর্ষেণ লম্পাদয়তি তম্মাদর্চটয়তীত্যর্থঃ ॥ (১ম-_-১৭৩স ই) ॥ 

অথ তৃতীয়।-_ 

| | | 
নক্ষদ্ধেত। পরিসগ্প মিতায়ন্ভরদরগর্ভমাশরদঃ পৃথিব্যাঃ। 

| রি ূ 
ক্রন্দদশ্থে। নয়মানে। রুবদেগীরন্তূদতো ন রোদপী চরদাকৃ॥ ৩| 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | ৮1 | | 
নক্ষৎ। হোতা । পরি। লঘ্ব। মিতা । যন্। ভরৎ। গর্ভম্। আ। শরদঃ। পৃথিবযা!। 

| | | 
ক্রন্দৎ। অশ্বঃ। নয়মানঃ| রুবৎ। গৌঃ। অন্তঃ। দৃতঃ। 

| | 
ন। রোদসী ইতি। চরৎ। বাকৃ॥৩। 

হোতা হোমনিষ্পাদকোহয়মন্রির্মিতা পরিমিতানি লন্ম লনানি গার্থপতানিস্থানাণ 
0] 

পরিয়ন্ পরিতো গচ্ছন্ নক্ষত ব্যাপ্পোতি ব্যাপ্য চ শরদঃ সংবৎসরলম্বন্ধিনং পৃথিবা ঢা 

ল্ধিনং গর্ভং গর্ভস্থানীয়মন হবিলাক্ষণযাভরখ আহরতি স্বীকরোতি সংভরস্তি বা সং 



২ অক, 6 অধ্যায়, ১৩ বর্।] ত্রিমপ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৩৮৫ 

পর্যন্ত বর্ধিতং ভূষ্যামুৎপর্নমিত্যর্ঘঃ | যত্বা লংবৎসরসম্বন্ধিনং বগস্তাদিকাসে জ্যোতিষ্ঠোমাদিষু 

দীয়মানং পার্থিবং হবির্ভরৎ। বঙস্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেতি শ্রুতেঃ। তথা কৃতধা ক্রন্দৎ 

অশ্ব; । লু্তোপমমেতৎ। অশ্ব ইব ক্রন্দতি হর্যাতিশয়াং। কিং কুর্ববন? নয়মানঃ নয়ৎ ইন্্রায় 

হবি9ারং কিঞ্চ গৌর্গস্তোততে| বৃষ ইব রুৎ রৌতি শবদায়তে। কিং কুর্বন্? দূতো ন 

বার্ডাহরে! দূত ইব রোদলী রোদস্তোর্দ্যাবাপৃথিব্যোরস্তর্দধ্যে রোদস্টোবন্তরা বাক ভঁয়মামঃ 
গুবন্ বা দেবান্ চরৎ চরতি গচ্ছতি হবিঃশীকারায় পৃথিবীং তগ্রাপণায় ছ্ালোকং চ 

গরিত্রমতীত্যর্থ। ॥ বক্তেঃ কর্তরি কর্মণি বা কিব্বচীত্যাদিন! কিন্দীর্ঘো৷ সংপ্রসারণ|ভাবশ্চ | ও ॥ 
ত ৯ 

অথ চতুর্থী__ 

| | | 
তাঁকমণষতরাম্মৈ গ্রচ্যৌতু।নি দেবয়ন্তে। ভরান্তে। 

২ বা : | 
জুজোধরিন্দ্রো দম্মবর্ঠা নাসত্যেব স্থগোযো। রথেঠাঃ ॥ ৪ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ৃ 1 [ 
তা। কর্দা। অযহতরা। অন্মৈ। গ্র। চ্যোত্বনি। দেবহয়ন্তঃ। ভরন্তে। 

| | | | 
ভুজোধৎ। ইন্ত্রঃ | দন্বহবর্াঃ। নসতযাইইব। সুগ্যাঃ। বথেহস্থাঃ ॥ £॥ 

তা তানি অযতরা অর্ধতরাণি ব্যাগ্ততরাণি বা হবীংষি অনা ইন্দ্রায় তদর্থং বম কুর্শঃ 

ংগাদয়ামঃ ॥ কৃঞ্স্ছান্দে বর্ভমানার্থে লুঙি মন্ত্রে ঘলেতি চে.লুক্। ছন্দস্থাতয়থেত্যার্দীপাতুক- 

বন ডিতবাতাবাদৃগ্তণঃ ॥ চ্টৌত্বানি চ্যাবয়িতণি দৃঢানি স্তোত্রাণি কর্মাণি স্বকীয়ানি সামর্থানি 
| দেবস্তো! দেবানাম্ন ইচ্ছস্তো যজমানাঃ প্রতরস্তি প্রকর্ষেণ সংগাদয়ন্তি তত্বদ্য়মপি 

ধপাদয়াম ইত্যর্থঃ। দশ্মবঙ্চাঃ দর্শনীয়তেজাঃ শক্রুপক্ষ পণবলো! বা নালত্যেব নাসত্যা- 

বা্শিন! বিবতৌ হি গ্যাৰাপৃথিব্যাত্বানৌ তাবিব সুগ্রাঃ সুগমাঃ সুখেন গন্তং শকাঃ রথেষ্াঃ 

থে বর্তমানঃ এবজতঃ লন্ ইন্দ্রঃ জুজোষৎ অন্মৎকৃতং স্তোক্রদিক্দদ সেবতামৃ॥ ৪1 

ত:. ৪ 

অথ পঞ্চমী-- 

| | | 
তমুষ্হীন্্ং যেহু সত্ধযঃ শৃরে। ম্ঘণা যো রথেষ্ঠাঃ। 

| | | | 
পরতীচশ্চি্যো ধীয়ান্ ৃষথ।ম্ববক্রষশ্চিন্তমমে| বিহত্ত। ॥ ৫॥ 

ধথেদ ২য় অষ্টক--১৭৩ ৭৪স্থ_-৪৯ 



৮৬ ধাখেদ-লংহিত। | [১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক, ১৭৩ সুলতা 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | | | 
তম্্। উ। ইতি | ম্তহি। ইন্ত্রম। যঃ। হ। সত্ধা। যঃ। শুরঃ। মঘহবা । যঃ। রখেইস্থঃ। 

| | | ঃ 
প্রতীচঃ। চিৎ। যোধীয়ান্। বৃষণইবান্। ববক্রধঃ। চিৎ। তমসঃ | নিহহস্তা | ৫| 

তযু তমেকেন্দ্রং স্তহি হে হোতঃ স্ততিং কুকু | কিমন্তাপিক্যমিতি উচ্যতে । যো হযঃ ধু 

লত্বা অতি গ্রভৃতবলঃ যদ্ব। সত্তা লাদকঃ শত্রুণাং ষণ্চ শুরঃ শৌর্য্যোপেতঃ মঘবা বলবানন্নবান্ বা 

যশ্চ রথেষ্ঠাঃ রথে বর্তুমানঃ কিঞ্চ প্রতীচশ্চিৎ প্রত্যভিমুখং যোদ্ধরপি যোধীয়ান্ যোদ্ধুতমঃ। 

প্রতিপূর্বাদঞ্চতেঃ কিন্নুস্তাৎ লুপ্তনকারাচ্ছপি অচ ইত্যকারলোপে চাবিতি দীর্ঘঃ। অঞ্চে 

শ্ছন্দস্য সর্ববনামস্থানমিতি বিতক্তিরুদাত্তা ॥ বৃষণান্ বৃষাণো বর্ষিতারো বজ্রাদয়ঃ তথ্বান্। বৃণাতে 

বজ্র উততে বৃষারথ ইতি হি নিগমঃ (খণ সণ ২৬।১৮)। তথা ববক্রঘশ্চিৎ আবববস্তপি 

তমসো। মেঘাদ্ব্বিহস্তা বিশেষেণ ঘাতকঃ। যন্তাদ্দেবং মহানুতাবঃ তন্মাৎ গাহি ॥ ৫| 

ইতি দ্বিতীয়স্য চতুর্থে ত্রয়োদশো বর্গ; ॥ ১৩॥ 

অথ যষ্ঠী_ 
| | | | 

প্রযণিখ। মহিনা নৃভ্যে। অন্ত্যরং রোদনী কক্ষ্যে ও নাগৈ। 

| | | | | 

সংবিব্য ইন্ড্রে বুজনং ন ভূম। ভর্তি স্বপাব। ওপশমিব ছ্যামু ॥&| 

--* অথ পদপাঠঃ ০... 

| | | . | 
প্র। যৎ্। ইথা। মহিনা। নুহভ্যঃ। অন্তি। অরম্। রোদসী ইতি। 

| | | 
কক্ষ্যে ৩ ইতি । ন। অন্মৈ। 
পার পেজ থা 

| | | | 

সমৃ। নিব্যে। ইন্ত্রঃ। বৃজনমূ। ন। ভূম। ভণ্ডি। স্বধাহবান্। ওপশম্হইব। দামু|১| 

যৎ য ইন্দ্রো মহিনা মহত্বেন স্বেশ্বর্যেণ নুভ্যো নেতৃভ্যঃ কর্দনির্বাহকেত্যো যজমানেপ্ত | 

প্রান্তি প্রভবতি ঈষ্টে হবর্গাদি গ্রদানেন রক্ষিতুং অশ্মৈ রক্ষকায়েন্্রয় রোদসা বাপৃধিযো 

কক্ষ্যে কক্ষ্যায়তে সতী সঞ্চারায় নারং নালং ন পর্যাপ্ডে জগতোহবীপ্েনস্ত সঞ্চার 

গ্তাবাপৃথিব্যো ন পর্য্যাপ্তে ইতার্থঃ। স্যজ্যাদপি অরুর্দাহিয়োইধিকত্বাদিতি ভাবঃ। অয় 

বৃজনং ন ভূম ভূমিং ভূতানি ঝা বৃজনং ন বলমিব। বৃজতেঃ কর্তনাস্তেদং রূপং ৪ 



২ অষ্টক, ৪ অধ্যায়, ১৪ বর্গ।] ভ্রিসপ্তত্যধিক-এততমং সুজ্ঞং। ৩৮৭ 

তদযথা আবৃণোতি তথায়মপি স্বতেজসা লংবিবো সম্যগাবাণোতি লোকত্রয়ং। কি্কায়ং 

বধাবানগনবান্ বৃষ্টিলঙ্ষণোদকবান্ বা গ্যাং দিলং তন্তি নিতত্থি। ধারণে ৃষ্টান্ত--ওপশমিৰ 
ঈমদ্ুপশেতে ইত্যোপশং শরঙ্গং তত বৃষত ইব মদ্ধা পরস্পবং সমীপে বর্তমানং ক্ষিত্যন্ত- 
রিক্ষাধ্যং লোকত্বয়মোপশং তদিন। গ্যাং বিজি লোকত্রয়মপি পিভর্তীত্যর্ঘঃ ॥ তৃঙো! 

ঘটি ছান্দসঃ শপোলুক | (৯ম-১৭৩স্থ ৬৭) | 

অথ মপ্তমী-_. 

ূ রর রি ূ | 
সমতস্থ তব! শৃরপতামুরাপং প্রপথিন্ততমং পরিতং মযধ্যৈ। 

| | | | | | গঞ্োষস ইন্দ্রং মদেক্ষেণীঃ সূরিং চিগ্ে অনুমপত্তি বাজে; ॥ ৭ | 

--* ভাথ পদপাঠঃ ০-_ 

| | গমন । ত্বা। শৃব। সতাম্। উনাণম্। প্রপধিন্হতমম্। পরিইন্তংসসট্ধ্য। 

ূ | | | | সইগেদসঃ| ইন্্রমূ। মদে। ক্ষোণী। হবিম্। চিৎ। যে। ভনুইমদন্তি। বাজৈঃ ॥ ৭ ॥ 

হে শব শোর্যোপেজেন্ত্র ! লমৎসু সংগ্রামে সভাং ত্বামেবাশ্রিত্য বর্তমানানাং প্রাণি- 
নামুাণং উরণি অতিগ্রভৃতানি বলাদীনি কুর্বাণং প্রপথিস্তমং প্রকুমার্গতমং স্বকৃতিনা' 
মতমমাপভিতং ইন্দ্রং শক্রণাং দারকং ত্বা ত্বাং পরিতং সযট্যে অবতং দীকর্ভৃং তূমণীকর্তৃং 
মদে তন মদর্থং চ সজোষসঃ সহলেবমানাঃ সমান্ীতয়ো বা ক্ষোথীঃ কোণ্যো বিশঃ 
গাজনাঃ মরুতঃ প্রবতস্তে । কীরুশান্তে ? যে বানৈর্বালৈঃ অঙ্ুমদত্তি অন্রকূলং মাদয়স্তি 
গরমে মরুতঃ ত্বামেল স্বামিনং কুত্বা মাদযস্তি হ্যযন্তীতার্থঃ| যদ্গা যে যজমানাঃ বাজৈ- 

ইি্ভির্াদয়ন্তি তে সমানগ্রীতিযুক্তাস্ত মনুযভূতা খন্িজঃ যজমানভূতাঃ প্রজাঃ লমৎস্থু 
পহখারনস্থানেযু যাগেষু উক্তলক্ষণবিশিষ্টং ত্বামেব পুঙ্গরিতুং তব মদায় চ প্রযতত্তে ॥৭॥ 

গ্ ডি 

খু 

অথান্টমী-_ 

| | 

এগহিতেশং গবন। সমুদ্র আগে। যন্ত আন্বমদন্তি দেবীঃ। 

রি | | | | 
ভে অনুজোধ্যাভূদেগীঃ সুরী৬্চিগ্ভদি ধিষাবেষি জনান্॥ ৮॥ 

এয 



৩৮৮ ধখেদ-সংহিত1| [৯ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক) ১৭৩ স্ম 

--* অথ পদপাঠঃ, *-- 

০ | | 
এব। হি। তে। শম্। সবনা। সমুদ্রে। আপঃ। যৎ। তে। আম্ু। মদস্তি। দেনীঃ| 

| |. | 
বিশ্বা। তে। অনু।' জোয্যা। তভৃৎ। গৌঃ। সুরীন্। চিৎ। 

| 
যদি । ধিষা। বেষি।' জনান্॥ ৮ ॥ 

হে ইন্দ্র! এবাহি এবং হি লতি তে তব সংবন্ধীনি লবন! লবনানি স্যুতে লোমোইীত্রেতি 
সবনানি লোমযাগাঃ তে শংস্ুখকরা ভবস্তি। কথং সতি? যত যদি দেনীং দেলো| 

স্ঠোতমানা আপঃ সমুদ্রে উদ্ক সমুদৃদ্রবণাপাদানভূতেহস্তরিক্ষে আম্মু প্রজাস্ু নিমত্তভৃতান 
তে ত্বাং মদস্তি মাদয়ন্তি॥ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোহয়ং ॥ মদা প্রাগাপকারার্থং বর্ষণায় ত্বাং প্রেবযস্্ 
বষ্ট্যুদকানি তদ| খলু তব লোমযাগাঃ স্ুখকরা ভবস্তি। যজ্ঞসাধকরৃষ্টি প্রদদামেন যাগ 
বর্তয়েত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে ইন্দ্র! তে তাং বিশ্বা গৌঃ লর্ববাপি স্তোবশস্ত্ররূপা বাক তে তব 

অনুক্রমেণ জোস! জোষণারহা গ্রীণয়িত্রী ভূত ভবতি। কদা যদি সুরীংশ্চিৎ স্তোত্রাদি 
প্রেরয়িতুন্ স্তোতৃজনানপি ধিষা পিষণয়া প্রজ্ঞয়া বৃষ্টিপ্রদানরূপেণ কর্ম বা বেবি 

কাময়সে তদ| লর্বব!পি স্ততিত্তদর্থা ভবতি ॥ .( ১ম--১৭৩স্থ--৮খা) ॥ 

অপ; এবমী-_. 

] | 
] 

] | |' 
অপাম যথ| হ্ুষখ|য় এন স্বছিস্টাযো নরাং ন শংটৈঃ | 

| | 
তাসদ্যথা; ন ইন্দ্র বন্দনেষ্ঠ।ঃ সরা, ন কর্্দ নয়গ।ন উকৃথ।॥ ৯॥ 

-+০ অথ পদপাঠঃ ০ 

| | | মর | 
অপাম। যথা । স্ুইসখায়ুঃ। এম। স্বইঅতিষ্য়ঃ| নর[ম্। ন। শংসৈঃ। 

ছ বা খু আজ শিখা বদ পচ 

| | ] ৃ 
অলং। যথা । নঃ। ইন্দ্রঃ) বন্দন্হস্থ!ঠ। তৃবঃ। ন। কর্্ম। নয়মানঃ | উকৃথা | 8। 

হে এন ইনঃ ঈশ্বরেন্্র! যথা সুসথায়ঃ শোভন ত্বদ্রপলহায়বস্তোইসাম ভূয়ান্ম কি খত 

শোভনাভ্যেষণা;ঃ শোভনাভীষ্টাম্চাসাম। কিমিব? নরাং ন শংলৈঃ নরাগাং রাজাদীনাং শংগঃ 

শংলনৈরিব ভতিতির্বথা মনুয্যাঃ শোভনাভীষ্ট। ভবস্তি ওঘ্বৎ। ইদনীং পরোক্ষেণাহ! নোং' 

মত) মিন" বন্দনেষ্ঠাঃ অন্মং স্বতৌ বর্তম।নঃ লন্ তুরো ন ত্বরমান ইব নোহক্মাকং কর্ম উব্ধ 



২অষ্টক,) ৪ অপ্যয়। ১৪ বর্গ।] ত্র গপ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং। নূহ 

উকৃণৈং শঙ্ৈর্নগ্মানঃ ফলং প্রাপয়ন্ সতত] তুষ্টঃ সন্ অশ্মদীয়েন কর্ণ ফলগ্র পয়িতা 
তখাসৎ ভবেৎ হে খত্বিজন্তথা কুরুতেতি শেষঃ ॥ ( ১ম-১৭৩স্ব_-৯৭) | 

অথ দশমী-_ ০ 
| | | বিষ্পধসে! নরাং ন শংট্গরস্মাকননিক্জে। ব্জহত্তঃ। 

ূ ৃ ূ সিরা যুবে৷ ন পূর্পতিং সবশিষ্টো মধ্যাযুব উপশিক্ষত্তি যা ॥ ১০ 1 & 
--* ভথ পদরপাঠঃ *__ 

| । | বিইস্পধসঃ। নরাম্। ন। শংসৈঃ। অন্মাক। অসং। উন্্রঃ। বজহহস্তঃ। 

| ] | ] মইযুবঃ| ন। পৃঃইপতিম। সুংশিষ্টো | মধ্যযুবঃ। উপ। শিক্ষত্তি। যত্ৈ1 ১৯ & 
নরাং নেতুনাং মধ্যে সম্পধান্ররান্যথা বিস্পধপঃ কুর্বস্তি দরিভূতাঃ 

ংসৈ: স্ততিভিঃ লখায়ো বয়ং তথা কু্খঃ। 
তদ্বদ্বয়ম পীন্দ্রং 

সচ বন্তত্তে। বীরশিক্ষণায় সর্দদদা বন্ধারীক্জঃ 
ম্থাক অস্মাকমগ্ড বিষ্পধ মন্ুকুলো ভসতু। কিঞ্চ শিত্রাযুনো ন মিত্রেচ্ছবঃ হিতৈষিণ ইক শিট্টো সবশাসনে বর্তমানং পূর্পতিং পুবস্বামিনং যথান্তিমতদ্দানেন পুজয়স্তি তথা মধ্যা- 1; অন্মাকং শ্রিয়াং যশসাং চ মধ্যেহ্বস্থিতিং কাময়মানা অধবর্ধধাদয়ে!। যজৈ্যজ্ঞসাধনৈ- বস্তোতরাদিভিরূপশিক্ষপ্তি উপেত্য যজন্তে। শিক্ষতিদান বম | ( ১ম--১৭৩সু--১*খ) | 

ইতি দ্িতীয়ন্ত চতুর্থে চতুর্দশ! বর ॥ ১৪ | 

| অধৈকাদশী__ 
ৃ | | ] যা হি স্েন্দ্রং কশ্চিদৃন্ঞীহাণশ্চিম্মনস! পরিয়ন্। 

পু ূ | ূ | তীর্থেন/চ্ছাততৃষ।ণমে। দীর্ধে। ন ঠিমাকৃণে|ভ্যধ্ব। ॥ ১১ ॥ 
--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| শ।। হি। ম। ইন্্রম। কঃ। চিৎ। খন্ধন্। 
| 

ভুছরাণঃ। চিৎ। মনপা। পরিহয়ন॥ 

| ৰা 
তীর্থে। ন। অচ্ছ। | 

ততৃষাণমূ। ওকঃ। দীর্ঘঃ। ন। সিখম্। 

| 
জা । কৃূণোতি। অধব!॥ ১১ | 



ধদ 

৩১০ খখেদ-নংহিতা | [১ মণ্ডল। ২৩ অন্লাক, ১৭৩ সৃষ্জ 

কশ্চিত যজ্জে। যজ্ঞবান্ যজ্ানুষ্ঠায়ী ইন্দ্রং খন্ধন্ বর্ধয়ন হিস্র তবতি ইন্দ্রং যেন 

বর্ধিয়তীতার্থ:। জুহ্রাণশ্চিৎ কুটিলগতিস্ত কশ্চিৎ মনসা কেবলেন পরিয়ন্ পঠিত 

গষ্টুন লৌকিক'বমযাদকং ধায়ন্ বর্ততে। যদ্ধবা পরির্বজ্জনার্থঃ বর্জয়িত্বাগচ্ছণ নেদং 

প্রাপ্পোতি । তত্র দৃষ্টান্তঃ _তীর্থে প্রপিদ্ধে মার্গে অচ্ছ আভিমুখেন সমীপে বর্ভিমানমো্ক 
পানীয়াদিকং সবনং ততৃষাণং পিপাপাযুক্তং যথা অবিলম্বেন ভ্ীণাতি ল যথা তৎসবম 

আগচ্ছতীত্যর্থঃ তদ্বৎ যজ্জেন কশ্চিৎ পুম।নিজ্মণ্ডিগচ্ছ তীতি । কুটিগস্ত ৃষ্টান্তঃ _ দ্ঘো ন 

বক্তত্েনাতিদুরোধব! মার্গ ইব। স যথা লিখ্রং ফলং পানীয়াদিরূপং ফলার্থিনং বা পুরুষ, 

আকুণোতি অর্বাকরোতি নীটৈং করোতি বজ্জয়তীত্যর্থঃ। তন্মাৎ যজ্ঞমার্গমনজানানা 

বক্তে। দুরে পরিভ্রমতি নেন্দ্রং তর্পয়তি তদ্বিলক্ষণস্ত্ব বর্্য়ত্যেব ॥ ( ১ম _১৭৩স্থ--১১৭)। 

অথ দছ্ব।দশী-__ 

রা | 
মোম,ণ ইন্দ্রাত্র পৃুস্থ দেবৈরস্তি হি কমাতে শুপ্বশ্নবয়াঃ। 

ূ | ৃ | মহস্চিদ্যস্থ মীহল,ষে। যব্য। হখিষ্মাতো মরুতো৷ বন্দাতে গীঃ ॥ ১২। 
-০ তাথ পদ্পাঠঃ ৭ -- 

] | | 
মোইতি। মু। নঃ। উন্দ্র। অন্র। পৃত্ইস্ু। দেবৈঃ। অগ্তি। হি। 

্ম। তে। শ্াম্মন। আবইযাঃ | 
শি চি শর ভর ও এ 

০ 

| | | | | 
মহঃ | চিৎ । যস্ত। শীহলমঃ| যব্। হলিগ্মতঃ। মরুতঃ | বন্দতে। গীঃ১২। 

হে ইন্দ্র! অত্র পৃংস্থু এসপস্থিতেষু সংগ্রামেযু বষ্টর্থং মেঘজযেযু দেনৈর্ঘকদাধিতিঃ 

লহ নোহন্মাণ মোষু মৈবাভ্যাঙ্ষীরিতি শেষঃ মরুৎ পতিত যুপ্স্বেতার্থ | হে শুম্মিনবল বানি! 

অস্ত হি ন্ তে ওন্তি হি ম্ম তব খলু তপ কিমস্তীতি ঢাতে । আবয়াঃ অনযঞ্জনং ভবহুজ 

পৃথকৃকৃত্য যজনং হবির্ভাগোহস্তি মরুপ্কযঃ গুথগণাগ্তি হুবিভ্ভাগঃ কেবলং মরুত্তা এব দীযতে 

নাক্মত্যং অতঃ কথং যোতস্তাসীতি ন মন্তব্যমিতার্বঃ | যদ্ধা অবয়াঃ শতরণাং বস 

গন্ত! বন্্রোহস্তি তে কিঞ্চ হবিম্মতঃ প্রদেয়হবিরুক্ততস্ত মীহল,যো হবিঃপ্রদাতুঃ যদ্বৈতৎ গদধং 

মরুতাং বিশেষণং বন্য মম সব্াফলেনেজ্দেণ বা সহ মিশ্রয়ন্তী গীঃ গ্তিশশ দরগা 

বাক্ মহশ্চিৎ মহতোহপি মীহ্লুষঃ সেততদন হবিম্মতোহমদত্ত হব্ষা তদ্ধতো মরতে 

বন্দতে ভ্তোতি॥ (১ম-১৭৩হ ১২৭ )।॥ 



২ আক, ৪ আগায়, ১৫ বর্গ।] চতুঃসপ্ততযধিক-শততমং সৃকতং। ৩৯১ 

অথ ভ্রায়োদশী__. 

| | ] | 
এষঃ স্তেোম ইন্দ্র তুত্যমস্মে এতন গাতুং হরিবে। বিদে। নঃ। 

| | | | 
আনো বরত্যাঃ সুণ্তায় দেব বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদ[নুমূ ॥ ১৩ | 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 
১ 

| | | | 
এমঃ| ন্তোমঃ। ইন্তা। তুভ্যম। অআম্মেইতি। এতেন। গাতুম্। হরিহবঃ| 
পি 

বিদঃ| নঃ। আ। নঃ। 

| | | | | ববৃতাঃ। হবিতায়। দেল। নিগ্যাম। ইযযৃ। বৃক্দনম্। জীরহদাক্থুম ॥ ১৩। 

অথ ত্রয়োদস্া স্জ্াদিমারভাকৃতাং প্তিং নিগমমা ফলং প্রার্থ়তে। হে ইন! 
অশ্বে, অন্মংমংবন্ধী এষ স্তোমঃ ইদ্রানীংকারিতপ্রকাবঃ স্তোব্রবিশেষঃ তুতাং ত্বর্থং 
হে হবিনঃ! হরিভ্যাং তদনিন্্র! এতেন স্তোত্রেণ গমনেন বা নোহম্মদীয়ং গাতুং দেব- 
ঘজগযর্গং বিদঃ বিদস্ব। বিদিতা চহে দেন! স্ুলিতায় স্থহিতায় শোতনগমনায় বা নোহম্ম।ন্ 
আন৫তাঃ আবর্ভম্ব অস্মদ্যাগং প্রত্যাগচ্ছ। বিগ্ঘমেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৩॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্থ চতুর্ধে পঞ্চদশে। বর্গঃ | ১৫। 

চতুঃসপ্তত্যধিক-শততমং সুক্ত। 
সপ ৩86 88৩ ০ 

তং বাঙ্ছেতি দশ্ং দশমং সুক্তং আগস্ত্যমৈন্দরং ত্রে্টতং | ত্বং রাজাদশেতানুক্রাস্তং | 
বসে স্োমবদ্ স্তোষাতিপ্রশংসনার্থং হোক্রকৈরেতচ্স্তধাং। এরি বরেটুভান্ত 
কিছুনাস্াবপেরনিতি এত্রম্॥ (১ম-১৭৪) | 

তত প্রথম! 

| | | বং রাজেন্দ্র যে চ দেব রক্ষানংন্ পাহান্থর ত্বমস্মান্। | 

5 ৃ রত | | | ২২ মপতিমধিবানস্তরত্রত্বং লত্যো। বশবানঃ মহোদাঃ ॥ ১। 



৪৯২ ধাথেদ-সংহিত1| [১ মওল। ২৩ অহ্যাক, ১18 ₹ 

-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

রি ্ | 
তদ। রাজ! ইন্্র। খে। ট। দেবাঃ। রক্ষ। মুন! পাহি। অনুর ত্বম্। অস্ান 

| | | 
ত্বম। লংইপতিঃ। মথহবা। নঃ। তরুত্রঃ | তম্। সতাঃ। বসবানঃ | সহঃইদাঃ ॥ ১ ॥ 

হে ইন্দ্র! তং রাজা অপিপতিঃ সর্বস্ত জগতঃ ৷ কিঞ্ যে দেবাঃ মরুদাদয়ঃ সন্তি তে 
বিশেষেশণ অতো হে অসুর শত্রণাং নিরসিতত্বং নূনম্তান্ কর্্মনেতন্ যজমানান্ রক্ষ গা 
বিশেষতোহন্মানপি পাহি রক্ষ। ত্বং চ সৎপতিঃ সতাং লতঃকর্মমফলহ্ঃ বা পাতা মদনা দন! 
নোহম্মকং তকত্রঃ তারয়িতাঁ পাপাৎ। কিঞ্চ ত্বং সতযঃ অবাদাঃ সত্যফলো 7 
বলবানঃ দ্বতেজস! সর্ববং ছাদয়ন্ বস্থনি বা কুর্ধন্ স্তোতৃত্যঃ সহোদাঃ লহসো বলস্ত দা 
ভবেতি শেষঃ॥ (১ম-১৭৪তু -১খ)॥ 

অথ দ্বিতীয়।-- 

|. 1 | | 
দানোবিশ ইন্দ্রমুখ্ববাচঃ সপ্ত যু পুরঃ শর্ম শারদীদং+। 

| | ৮.1 
গা.ণারপো! অনবদ্যার্ণ। যুনে বৃত্রং পুরুকুৎ্ণায় রন্ধীঃ ॥ ২। 

-০ অথ পদ্দপাঠঃ *__ 

| | | | | | ৃ 
দনঃ। বিশঃ। ইন্্র। মুধহবাচঃ। লপ্ত। যৎ। পুরঃ। শর্খ। শাবদীঃ। চি 

| [ | 
খণেঃ | অপঃ। অননছ্া। অর্ণাঃ। যুনে। বৃত্রম্। পুরুইকুৎ্সায়। বন্ধীঃ॥ ২। 

হে ইন্দ্র! ত্বং বৃত্রসংবংধ্য স্থারাণা পুরভেদনসময়ে মুধবাচঃ মর্ষণবচনাঃ বিশস্ত- 

দীয়াঃ প্রজাঃ শর্ম স্ুখং যথ| ভবতি তথা দনঃ অদময়ঃ | দমেরিদং রূপং | যন্ব। ববাতায়ঃ। 

নদঃ অনদঃ অশব্দয়ঃ অন্ুরগ্রজাঃ অঠিভয়ংকরশব্দমকরোঃ | কদেত্যাহ। যৎ যদ শারা? 

প্রত্যগ্রাঃ যদ্বৈতৎ্সংবৎসরঃ লক্ষকঃ লংবৎসরপর্যাস্তং দৃীকৃতা অপি পপ্তপুবঃ এত? 

লংখ্যাকাঃ পুরোর্দিৎ অদারয়ঃ ॥ পুরুদব্যত্যয়ঃ। দণাতেল ডি ছান্দসো বিকরণণ্ণ 

লুক। রাংলস্তেতি নিয়মাত্তলোপাভাবঃ ॥ তথা কৃত্বা হে অননগ্ অকাতর যঘ! অনিদ্য ছে 

ইজ! অর্ণা অরণশীলাঃ অপঃ তদীয়স্থাসদকাশ্রয়াণি তটাকাদীনি ণোঃ গা 

প্রাব্তযঃ ভগ্রান্তকরোঃ। এবমুপড্রুত্য পুরুকুৎলায় এতন্লায়ে রাজ্জে যুনে নিত্যতরূণা 

তদর্থং বৃত্রমেতগ্লামকমস্থুরং রম্ধীঃ অলাধয়ঃ অহনঃ। অয়মৈতিহাপিকপক্ষঃ। পির? 



২ অঃ) ৪ অগা, ১৬ বর] চতুংসপ্তত্যনিক-শততমং সুক্তং | ৩৯৩ 
₹টাতু। হে ইন্্র মৃখ্ববাচো বিশঃ মর্ষণধ্বনিযুক্তাঃ বৃষ্টিরপাঃ প্রজাঃ দনঃ অদময়ঃ 
সশব্দয়ো বা অবর্ষয় ইতার্থঃ। কদা? যত যদ] সপ্তপুরঃ শাবদার্দৎ সর্পপস্বভাবান্ প্রত্যগ্রান্ ষ্টা জগংপৃরকান্ মেঘানদারয়ঃ তদেভার্থঃ। তথা কৃত্বা হে অনবদ্ধ ! অর্ণা অরণম্বভাব 
অপঃ থণোঃ অগময়ঃ প্রাবর্তয়ঃ কুল্া!দিরূপেণ। অনস্তরং যুনে পুরুকুৎ্পায় বৃ্রং মৃগ্যং 
মেঘং রন্ধীঃ অপাধয়ঃ অহনঃ | অয়মর্থঃ ত্বং হত্যনিষ্ সপ্তযুপারিত্য|দি ন্ত্রাস্তরেযু গ্রসিদ্ধঃ 
(ধ* দস* ২৩।১১)। যাস্বত্তেবং ব্য।খ্যাতবান্-_ দনো দানমনলে! মনুয্যান্ত্ত্র মৃদ্বাচ€ 
কুর্বিতি (নি* ৬1৩১) ॥ (১ম-১৭৪স্থ -২খ) 

অথ তৃতীম়া-_ 
] 2 | 

অজারত ইন্দ্র শুরপত্বীদর্য।ং চ যেটি! পুরুহৃত নৃনমৃ। 

| ্ | | রঙ্গে! অগ্রিমশুষং ভূর্থযাণং গিংহো ন দমে অপাংগি বন্তে। ॥ ৩। 
--* অথ পর্রপ1ঠঃ *-- 

| | | | অঙ্গ। বৃতঃ। ইন্্র। শৃরইপত্রীঃ। গ্যাম। চ। যেক্িঃ। পুরুইহূত। নূনম্। 

| | |. | | | রক্ষে| ইতি। অগিম্। অশুষম্। তুব্াণম। পিংহঃ| ন। দমে। অপাংসি। বন্তে|ঃ॥ ৩। 
হে ইন! শুরগত্জীঃ শুরৈ রক্ষোতিঃ পালিতাঃ বতঃ বর্তত্ত আস্বিতি বৃতঃ অন্ুরপুবীঃ যা শব ব্মানাস্তৈঃ পালিতাঃ বৃতে| বেদিতুমীঃ অজ গচ্ছ জেতুং তথা কুত্া গ্ঠাং চ নুনমণস্তমজ | 

কিন্তুক এব ন হে পুরুইূত বন্থতি্বহধা বাঁ আহুতেগ্র যেভিম'রুদাদিতিরন্বগতোহসি তৈঃ 
সাহতঃ শপ তথা কৃত্ধা! অণুষং আশোষয়িতারং অশান্তং বা তুর্ববযাণং তু্গগমনমগ্রিং বৈচ্থাতং 
'হোমাধারং বাগ্িং রক্ষো। রক্ষক্বৈব। কিমর্থং রক্ষণমিতুঙ্যতে। দমে গৃহে অপাংসি কর্মাণি 
কর্ন তো বন্তং যদ্ব। বাসয়িতুং কারয়িতুমি হ্যর্থঃ। যজ্জদ্িট্স্ব হতেঘগ্রৌ সুস্থিরে লতি যাগাগষ্ঠানপরঃ স্থাস্ামীত্যর্ঃ। রক্ষণে দৃষ্টান্তঃ_লিংহো ন পিংহ ইব স যথা স্বাশয়- তং বমং গঞ্জ হাপদ্রবপ।রহারেণ রক্ষতি তদ্বৎ অস্থরপুরত্গগমনে বা দৃ্াস্তঃ। সিংহো বখা শির্ভয়ো বিরোধি ইশান্ হস্তং ধাবতি তদ্বং | (১ম-_-১৭৪স্ু -৩খ)। 

অথ চতুর্থী__ 
রি ] | শ্ষমত ইন্দ্র সম্মিন্যোনে প্রশস্তয়ে পবীরবস্ত মহ । 

| | | 
হঞ্রণাংস্তব যছ্যুধা গাস্তিষ্ঠদ্ধনী ধূমতামুষ্ট বাজান! ৪॥ 

খ্থেদ ত্য আই্ীক__ ৭০_৭স্ত. প৮ 



৩৯ ধাখেদ-লংহিত| | , [১ মণ্ডল, ২৬ জন্নবাক। ১৯৪ হৃনধ 
--৯ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| ূ | | | 
শেষন। নু। তে। ইন্ত্র। লশ্মিন। যোনৌ। প্রহশস্তয়ে। পবীরবন্ত। মহ্থা। 

| | ' | | | 
স্থজৎ। অর্ণাংসি। অব। যৎ। যুধা। গাঃ। তিষ্ঠৎ। হরী ইতি। ধৃষতা। মৃষ্ট । বাজান্।$। 

হে ইন্দ্র! তে শত্রবঃ সন্মিন্ সর্বশ্মিন্ সমানে বায়ে! নৌ ্বকীয়ে স্থানে অস্তরিক্ষে বা 

যোনিরস্তরিক্ষং সু ক্ষিগ্রং শেষন্ শেরতাং ॥ শীঙোলে টাডাগমঃ | ব্যত্যয়েন পরট্্মপন।। 

লিব্ছলমিতি লিপ. ॥ কিমর্থং? গ্রাশস্তয়ে প্রশংসনায় ত্বৎস্থতয়ে তম্মহিমাখাপনায়েত্ার্থ!। 

কিং লেবনাদিসাধনেন নেত্যাহ। পবীরবন্ত কুলিশন্য কুলিশশব্স্ত বা মহ! মহিয় ত্দব্ 

প্রহ।রেণ হতা| মেঘাঃ শঞ্জবো ব! তত্ব শেরতে নিপততস্তি ন পলায়স্ত ইত্যর্থঃ | কিঞ্চ মং 

যা যুধা প্রহরণসাধনেনায়ুধেন যুদ্ধেন বা গাঃ গচ্ছতি তদার্ণাংস্যদকানি স্যজঃ অবসৃ্। 

অবাজুধমপাতয়ঃ| পুরুষব্যতায়ঃ। তরর্থং হরী আশ্বৌ তিষঠৎ অধ্যতিষ্ঠঃ। অত্রাপি পুর 

'ব্যত্যরঃ। যদ্ধা যদ্দা হরী অধিতিষ্ঠলি তদ! অবস্থজঃ অধৈবং কৃত্বাস্ধাজানন্নানি সস্তা দিলক্ষণানি 
ধষতা ধর্ষকেণ সামধ্যেন মৃষ্ঠ শোধয় গ্রবর্ধয়েত্যর্থঃ ॥ (১ম-১৭৪স্ব--৪খ)। 

অথ পঞ্চমী-_- 
| | | | 

বহকুত্সমিন্ত্র যন্মি্চাকন্ত সুমনু। খজ। বাতন্থাস্ব। 

| | | | 
প্রসূরশ্চক্রং বৃহত।দভীকেতিস্পীধা যামিষদজ্ বাহুঃ ॥ ৫॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | ূ 
বহ। কুৎসম্। ইন্্র। যন্বিন। চাকন্। স্যমন্যু ইতি। খভ্া। বাতস্ত। অঙ্বা। 

| | | | 
গ্র। স্রঃ। চক্রমূ। বৃহতাৎ। অভীকে। অভি। স্পৃধঃ1 যালিষৎ। বর্রইবাছঃ| (1 

খরা পাজি, ৮৮৮ গ্রজ্। ঝা জঞ 

হে ইন্দ্র! কুৎ্সং এতন্নামানমৃবিং প্রাপ্ত, স্যমন। স্থ্যমকমিতি সুখনাম। তরদিদ্্ে 

লততগামিনৌ বা ধর! খছুগমিদৌ বাতস্ত বায়োঃ সমানবেগৌ অস্বা তদীয়াবঙ 

বহ গ্রস্থাপয়। যন্দিন্ হবিষি নিমিত্তভূতে লতি কুৎ্সং চাকন্ কাময়সে তরে বা 

হবিরাদিকং তদর্থং স্থরঃ প্রেরকঃ ুধ্যঃ চক্র স্বমগ্ডলং স্বরথচক্রং বা অভীকে আদরদেশ 

প্রবহতাৎ উধ্বং গময়তু প্রকাশয়তু । অথ পরোক্ষেণাহ-_ব্জবাহছরয়মিভ্রঃ স্পৃগঃ গংগ্রাং 

কুর্বতঃ শব্রনভিযালিষৎ অভিযাতু ॥ (১য-১৭৪হ-_৫খ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত চতুর্ধে যোড়শো! বর্গঃ ॥ ১৬ ॥ 



| 
: ২ অই, ৪ অধ্যায়, ১৭ বর্গ |] চতৃঃপপ্তত্যধিক-শততগং সুক্তং। 

৩৭৫ 

অথ য্ঠী__ 
পু | | ] জঘন্য! ইন্দ্রমিত্রেরধেণেদ রবৃদ্ধ। রিলে অদ!শূন্। 

| 71 | 
প্রযেপশ্যননর্ষযমণং সচায়ে।স্তয়। শৃতাবহমান! অপত্যমৃ॥ ৬॥ 

»-০ অথ পদপাঠঃ ০-- 

| ] | 
জবম্ান। ইন্্র। শিত্রেরন্। চোদং প্রনদ্ধঃ। হরিহলঃ | অদদাশূন। 

] | | রর | ] এও যে। পশ্ঠন্। অর্ধযমণম্। সচা। আ!য়াঃ। তবয়া। শৃত1£| বহুমানাঃ| অপতাম্ ॥ ৬॥। 

হে ইন্দ্র! হরিবঃ হরিভ্যাং তন্বন্ তং চোদগ্রবদ্ধঃ চোদনৈঃ স্তোতৈঃ প্রবন্ধ: সন্ অদাশুন্ 
অনাজ্ন্ মিত্রেরন্ মিত্রাণাং যজমানানাং ঈঘিহ্ন্ বাপকান্ তক্বৈবিণাং মিত্রবং গচ্ছতে| 
বাজঘম্ন্ হতবানপি। কিঞ্চ যে গর্ধমমণং দতাবং তা তাং প্রপশ্ঠন পন্ঠন্তি তে নরাঃ 
আয়োম নুণ্যন্তাধর্ধাদেঃ হবিল ক্ষণ বা! সচা সহ শৃর্ভাঃ ক্ষিপ্রাঃ হনিঃপ্রবানে ত্বরমাণাঃ তবয়া 
অপত্যং কুলন্থ পালয়িতারং পুত্রং বহমানায়ে সম্তি তে প্রগশ্ঠন্। যদ্ধ। যে অর্ধ্যমণং ত্বাং 
গশঠান্ত তে এবং ভবন্তি। যদ্বা যে নর! অর্ধ্যমণং যংকিঞ্চিদ্দাতারং পশ্ঠন্ পশ্যান্তঃ ত্বামযজন্ত ।, 
অধো। মনতম্স্ত সচা সহায়তৃতাঃ তয় শূর্তাঃ ক্ষিপ্রা বর্জি হাঃ অপত্যং পুত্রং বহমানায়ে সস্তি 
নানু জঘন্বান্ তবেত্যর্থঃ ॥ (১ম -১৭৪স্থ-৬প)| 

অথ সগ্ুমী-_ 
| [ | | | 

রপৎ কবিরিক্দর্কপাতৌ ক্ষাং দাসায়োপনর্ণীংক£ | 

| | | | | করতিআো মঘ্া। দানুচিত্র। নিছুর্ষেণে কুণঝাচং মুধিশ্রেৎ ॥ ৭ | 

--* অথ পদপাঠঃ * - 

| | | ূ রপৎ। কবিঃ। ইন্দ্র। অর্কইসাতৌ। ক্ষাম্। দাসায়। উপহনহ্নীম্। 

এ পু & | | করিতিকঃ। করৎ। তিত্রঃ। মঘহবা। দাহ্ুহচিত্রাঃ। নি। 

| 
ছুর্যোণে | কুযবাচম্। মৃধি। শ্রেখ॥৭॥, 



র্ 

৬৩৯৬ খাযেদ-নংহিতা। [১ মণ্ডল, ২৩ অগ্নবাক, ১৭৪ হৃড় 

হে ইন্! ত্বাং কবি; ক্রাস্দর্শ/নূচানো বা হোতার্কসাতো অর্নীয়স্ত্বস্ত লা্ে নিম 
ভূতে সতি রপৎ স্তৌতি। যদ্বা এতত্্ামা খধিঃ রপৎ অস্তোৎ অন্নার্থং তস্তাতিপ্রভৃতমন্ 
গ্রাদ। ইতার্থঃ। তথা চ দাসায় প্রাণু।পক্ষপয়িত্রে অস্থুরায় ক্ষাং ভূমিং উপবহ্নীং শখ্যা। কঃ 
অকরোঃ হত্বা ভূমাবপাতয় ইতার্থঃ | করোতেলুঙি মন্ত্রেষসেতি চেজুকি ॥ অথ পরোক্ষ; | 
মঘব! ধনবাণয়মিন্রঃ তিত্রে। ভূমীঃ দার্শিকপশুকসেমিকরূপাভূমীঃ ক্ষিত্যন্তরিক্ষদ্যাব্পা ধ 

ভূমীদস্থচিত্রাঃ দানেন দেয়ৈদ্ধনৈ! চায়নীয়।ঃ করৎ করে।তি। যন্ধ। তিত্রঃ অয় রত 
হিরণ্যময়াঃ পুরীদন্ুচিত্রাঃ থগুনেন চিত্রা অকরোৎ। তথা দুর্যো।ণে ছুষ্টয়ে। নৌস্থানে 
এতগ্লামকস্য রাজ্ঞঃ প্রীতার্থং বাঁ কুমবাচং কুৎসিতং শবয়স্তং এতন্সমানমন্রং মণি 
সংগ্রমে নিঃশেৎ হিংগিতবান্ ॥ (১ম--১৭৪ম্থ -৭ধ)॥ 

র্ চি 
ঙ 

তথ অস্টমী-___ 

| | 
সন।তাত ইন্দ্র নব্য। 'আগুঃ সহোনভে। বিরণায় পুরা? 

| | 
ভিনৎপুণে! ন ভিদে। আদেবীননমে। বধরদেবস্ত পীয়ো: ॥ ৮। 

--* ভাথ পদপ1ঠঃ *-_- 

ূ | | 
সনা। তা। তে। ইন্্র। শলাঃ। আ। আঅঞ্ুঃ। সহঃ নভঃ। আবিহ্রণ|য়। পূরবী: 

| | | | | | 
ভিন | পুবঃ| ন। ভিদঃ | অপেলীঃ। ননমঃ | বদধঃ| অদেবস্ত। গীয়ে।ঃ। ৮॥ 

হে ইন্দ্র! তে তল নংবন্ধীনি সনা সদাতনানি নিতানি ত তানি শৌর্ধ্যাণি নাঃ 

নবতবাঃ ইদাণীস্তনা খসয়ঃ আগুঃ আগচ্ছন্তি স্বতিস্যাজেন গ্রাপ্র বন্তীতা্গঃ । কাণি তানীতি 

উচ্যতে _ পুন্বাবহ্বীর্নতো হিংসাঃ ॥ নতে হিংসার্থাৎ কিপ। তদন্তশ্টেৰং রূপং ॥ তাহিংসাঃ 

অনিরণায় অবিগতরণায লংগ্রাযনাশনায় সহঃ অভান্তনঃ তদর্থং ভিদঃ স্ডেত্রীর্ঘাতি কা অদেনী! 

আস্ুবীঃ পুরো ন পুবীঃ অপি ভিনৎ শিদ[রিতবানপসি। পুরুষবাতায়ঃ ন শবাশ্চর্থে। তা 

অদেনন্য অস্থত্যন্ত পীয়োঃ ভিংসকগ্ঠান্রস্ত বদঃ বজবং ননমঃ অনময়ঃ অন্ুকুলমকবোঃ | যথা 

'হেইন্দ্র! সনানিত্াযং তত্তৎক|লে তে তনসন্বন্ধিন্তঃ তা তানি । লিঙ্গণ্যত্যয়ঃ | তাঃ পর্ব 

পুরাতন্ঠঃ আপঃ নব্যাঃ নৃত্ধাঃ গ্বতাং সত্যঃ আগুঃ আগচ্ছত্তি। কিমর্থং? অবিরণায্ অপির" 
মণায় প্রাণিনামলিনাশায় তদর্থং ন'্তঃ হিংসকান্ লন্ধক্কান্ বা মথান্ সহঃ মর্ণং অকরোঃ ! কিধ 

অদেলীঃ পুবঃ অরর্যণেনাদেবনশীলান্ উদকপুটবন্ধান্ ভিনৎ ভিন্নানকরোঃ। তথা অঃ 

অদেবদশীলগ পীঞেঃ প্রতিকুলস্ত বৃত্রন্ত বধ বজং ননমঃ অনময়ঃ ॥ ( ১ম--১৭৪হ ৮)| 



২ এটক। ৪ অধ্যায়, ১৭ বর্গ।] চতুঃসপ্তত্যধিক শততমং সুক্তং। ৩৯৭ 

অথ নবমী-__ 

] | রি | ত্বং ধুনিরিন্দ্র ধুনিমতীদ'ণোরপঃ নীর। ন অবস্তী2। 

| | | ] 
গ্রযৎ সমুদ্রমতিশূর পপি পাবয়। তুর্বণং যহ্ং স্বস্তি ॥ ১) 

--* তা পদপাঠঃ *-_ 

1 ] ৃ 

তম। ধুনিঃ| ইন্দ্র। ধুনিহমতীঃ। প্ধণোঃ। অপঃ| লীরাঃ। ন। অনস্তীঃ॥ 

। 

গ্র। যৎ। লমুদ্রযূ। ডা শৃব। পর্ি। পারয়। ত্র যয স্বস্তি ॥ ৯1 

হে ইন্্! ত্বং ধূনিঃ কম্পয়িতা শত্রণামসি অতো ধুনিমতীঃ কম্পনোপেততরঙ্গবতী: অথব! 
[ির্শামজলপ্রতিরোধকাধ্যন্থরঃ স এন প্রতিবন্ধকতয়া যাসাং তাদুশীরপঃ খণোঃ অগময়ঃ 
টমাবপাতগঃ | তত্র দৃষ্টান্তঃ__অনন্তীঃ প্রবহস্তীঃ লীরাঃ ন নদীনামৈতৎ লরণবতীর্নদীরিব 
দন্ত ত। ইত্যর্থ:। এবং কৃত্বা হে শৃব যৎ যদা সমুদমতিপধধি অতিক্রগ] পূরয়ন্থদকং 
শীং ত্বশং মং উতভাবপি রানী দ্বন্তি অবিনাশং পারয় অপালয়ঃ সম্পূর্ণজলবর্ষণেন ॥ 
খাট মন্ত্রাস্তরং-তমপো যদবে তুর্বশায়ারময় ইতি | (১ম-১৭৪লু -৯ধ) || 

অথ দশমী-_ 

| | | | উমস্ম।কমিক্্র বিশ্বপন্ত|! অরৃকতমো। নরাং নৃপাত|। 

| | | | 1 নো বিশ্বাপাং স্পৃধাং লহোদ। বিষ্ভামেধং বৃ্নং জীরদানুমূ ॥ ১০ ॥ 

০ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | |] ₹ন। অন্মাকম্। ইন্দ্র। বিশ্ব । স্তাঃ। অবৃকহতমঃ| নরাম্। নৃহপাত|। 

ৃঁ | | | | | নঃ। বিশবাসামূ। স্পৃণাম্। সহঃইদাঃ। বিদ্ভাম। ইষম্। বৃজনম্। জীরহদানুম্ ॥ ১০ ॥ 

হে ইন! তম্মাকং বিশ্বধ বিখবনদিপি কালে বিশ্বগ্রকারৈর্বা অবৃকতমঃ অহিংসকতম+ নি গাইতম ইতর ভাঃ ভন তথা নরাং হুপাতা অন্মণীয়ানাং পুতভৃত্যদরূগাণাং বহুনাং, 



৩১৯৮৮ ধখেদ-সংহিত। | [ ১ মণ্ডল, ২৩ অনুবা্ধ। ১৭৫ ৭ 

মনুষ্টাপাং লর্বদ। রক্ষকো! ভব। অপরো নৃশন্দোহনুবাদঃ | কিঞ্চ সত্বং বিশ্বাপাং স্পৃ্াং সর্বাস। 
জ্পর্দ/নিমিত্তানাং অন্মংসেনানাং লহোদাঃ তাসামর্থায় বলস্ত দাতা ভব বিছ্ভামেতি গতম্॥ ১৪] 

ইতি দ্বিতীয়স্ত চতুর্থে সপ্তদশো বর্গ: ॥ ১৭ ॥ 

পঞ্চসপ্তত্যধিক-শততমৎ সৃক্তুং | 
সা ৩588: শী 

মত্্তপায়ীতি ফড়চমে কাদশং সুক্তং আগল্তামৈল্্রং। আগা স্কন্ধোগ্রীবী বৃহতী। দ্বিতীষপান্ 
স্বাদশাক্ষরতাৎ ইতরেষাং ব্রয়াণামক্টাক্ষরত্বাচ্চ। দ্বিতীয়শ্চেন্ন)ং কুসারিণ্যুরে! বৃহতী বা স্বষ্ধো 
গ্রীবীবেত্যুক্তলক্ষণসন্তাবাৎ অত্তাত্রিট্রপ,। শিল্টান্তিটস্তপরিভাষয়! আশটুতত্তত বিশে 
বচনেনাপোতিতত্তাদটুভঃ। মলি যড়ান্বং তু ঝ্ুসস্তং ত্বা্ধা স্বন্ধেগ্রবী তক । 
স্বিতীয়েস্করসায়ি আছ্যান্তচঃ স্তোজ্রিয়ঃ। অভিজিদৃবৃহৎপৃষ্ঠ ইতি খণ্ডে স্র্সিতম্ _মত্স্তপাি 
তে যহু এমেনং প্রত্যেতনেতি ॥ (১ম-_-১৭৫শ )।, 

তত প্রথম! 

| | | 
যংস্তপায়ি তে মহঃ পাব্রস্তেব হরিণে! মৎ্সরো মদঃ| 

| 4 | | 
বষ। তে বৃ ইন্দুর্ব।গী প€অগাতমঃ | ১॥ 

-- ৭ অথ পদপাঠঃ *__ 
ডী 

| | | | | 
যংসি। অপায়ি। তে। মহঃ। পাব্রশ্তহইব। হরিইনঃ 1 মত্সরঃ| মদ । 

| | | | 
বৃলা। তে। বুষ্ণো। ইন্টুঃ। বাজী। সহঅআহলাতমঃ ॥ ১ | 

হে হরিবঃ ! হলিভ্যং তদ্বন্নিজ্্র মহো মহান্ পুজ্যোহয়ং সোমঃ পাত্রস্তেব তৎপারেণে 

লে!মপান্রেণ যথ! পার্্যতে সোমঃ তৎ্সনৃশেন তে স্বয়া। তৃতীয়ার্থে ষ্ঠী। যদ্ধা পাঞ্জন্তেল তে 

তব স্বভৃতে| মহো মহান সোম ইতি বায়ো জন! অপায়ি গীয়তে আশংসায়া বিবদ্দিততাং 

ভূতবৎ প্রয়োগ | বতঃ পিবসি অতো মৎসি মাগ্সি মাদয়ন্ব ঝ| পান্রে যথা দোমঃ পুতে 

তখাতাধিকং পিব। গীঘ। চ মাদয়ন্বেত্যর্থঃ। কিঞ্। বুষে তে অভিমতবর্ধিত্রে তু্যং। চতুর্থী 

য্ঠটী। মতসরো মদ্পাধনঃ মদন্তপয়িতা বন বর্ষিত। ইন্দুঃ ক্লেদয়িতা আহল!দকারীতাথঃ বাগ 

অন্ববান অন্নবতৃপ্তিসতু।ব|দননবানিতুযচ্তে |. সহত্রপাতমঃ অপরিমিতদাতৃতমঃ সহ 

লংতজন পর্যযাপ্তশজ্যতিশয়ো। বা এবং মহান্ুভাবঃ সেমঃ লংপাদিতঃ তং পিবেত্যর্য: (১8 

র্ ৬ 
ঞ. 



& অক) 8 অধ্যায়, ১৭ বর্গ। ] গঞ্চদণ্তত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৫৯৯ 

অথ দ্বিতীয়।-_ 
| 

] আনন্তে গন্ত মত্পরে। বৃষ মাদ। বরেণ্য: | 

| | | সহাব। ইন্দ্রসানপিঃ পৃতনাষাড়মত | ২ ॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | আ। নঃ। তে। গন্ত। মৎসরঃ। বৃষ । মদ্ঃ। বরেণ্য: 

| ৃ পা সহইবান। ইন্ত্র। সানপি:। পৃতনাষাটু। অমত1॥২ | 

হে ইন! তে স্বাং নোহম্মদীয়ঃ মৎ্সরে! মর্ষণসাপনঃ সোম আগন্ত আগচ্ছতু। কীদৃশেত্য়ং? 
ধা ব্্ঘচঃ মদন্তর্পয়িতা বরণীয়ঃ সহাবান্ সহায়বান্ সহল! বলেন তদ্বান্ ধা লানপিঃ 
তনাষটু শক্রপেনায়া অভিভবিতা অমতণ: অবিনাশী ঈদ" 
ত্তর[দ্দ ন্্রপরতয়া ব্যাখ্যেয়ঃ | 

সংঙজনীয়ঃ 
£ পোমস্্মাগচ্ছতু। যষ্থ! 

হে ইন্দ্র! সহনান্ অস্মদদত্ত লোম লহায়বান্ লন্ বলবান্ বা 
[ণগিঃ অন্মাতিঃ পংভজনীঃ পৃতনাষাটু অমপ্ত্যশ্চ ভবদি॥ ( ১ম--১৭৫স_২ঞ) 

ডু 

ফু 

অথ তৃতীয়া-_ 
| | | তং হি শুরঃ শনিত। চোদয়ো মনুষে। রথমূ। 

| | সহাবান্দন্যমব্রতাম।যঃ পান্্রধ ন শোচিষা ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদদপাঠঃ *-_ 

| ৃ | | | হমু। তি। শ্রঃ। লনিতা। চোদয়ঃ। মনুষঃ। রথম্। 

| | | ৃ | সহহবাণ। দঙ্গ্যম। অব্রতম্। ওষঃ। পাত্রম্। ন। শোচিযা ॥ ৩ 

হে ইন্দ্র! ত্বং ডিতং খলু শৃরঃ শৌধের্যোপেতঃ লনিতা দাতাপি। অতো মনুষে মঙথযস্ত মে বিহণশ্থতাবং স্তন্মনং মনোরথং বা হ্বর্গগমনলাধনং যজ্াধ্যং লথং বা! চে'দয়ঃ প্রেরয় ৷ কিঞ 
বং লহাবান্ শোমলহায়ধান্ বলবান্ বা তৃত্বা দমুযুমুপক্ষপয়িতারমব্রতং অকর্মাণং অননুষ্ঠায়িনং 
উহ কিমিব? শোচিযা দীক্যা আলয়াঃ পাতং ন স্াগারং পাত্রবিশেষমিব যাগাধি- 
কার পণ যো ন যজতে তং দহেত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৭৫হ্য ৩৭) | 

রঙ চি 
ড় 

র্খং 



৪৩৩ ্ খাখণ-সংহিত| | [১ মণ্ডল, ২৩ অনুব!ক) ১৭৫ নী 

অথ চতুর্থী__ 

ূ | | 
মুষায় সূরধ্যং কবে চক্রমীখান ওজন! | 

| | 
বহু শুষ্ঞায় বধং কুৎসং বাতন্তাশ্বৈঃ ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদূপাঠঃ *-- 

ূ | | মুষায়। স্ুর্যাম। কবে। চক্রম। ঈশানঃ। ওজলা। বহ। 

| ] ] | 
শুষায়। বধম। কুৎসম্। বাতস্ত। অশ্বৈঃ ॥ ৪1 

হে কবে ক্রান্তদশিত্রিস্্র! ঈশানঃ লমর্থ; লন্ সর্যযং সর্যান্ত ॥ সপাং হথপো ভবস্তীতি ফোক 
বচনম্ত দ্বিতীয়ৈকবচনাদেশঃ 1 তৎশংবন্ধি চক্রমেকং ওজলা বলেন সামর্থ্যাতিশয়েন যুঝা 
অমুষণঃ॥ ছন্দপি শায়জাগীতি শায়জাদেশঃ ॥ পূর্ববং সূর্য্য বথস্ত চক্রদ্বয়মাপীৎ একমিন্তো মুমোষে- 
তীতিহাসঃ | তথ! চমন্ত্রাস্তরং- প্রান্চ্চক্রমবৃহঃ ( ধণ সং 81১২৪) সুণর্যস্য কুৎসায়ান্যদিঠি। 

কিঞ্চ শুষ্ায় এতনামকায়ান্রায় তত্বধার্থং। দ্বিতীয়ার্থে ব! চতুর্থী। শুষ্কং হস্থমিতাথ কু 
কর্তিনসাধনং বধং বজুং বাতস্ত বায়োরশ্বৈঃ বাযুবেগৈব শ্শৈুক্তঃ লন্ বহ অবহঃ শুপ্কং হু 
বজ্মধারয়ঃ। যদ্বা শুষবধায় বজ্রমবহঃ | তংচ হত্বা তদীয়ৈধনৈঃ কুৎসং মহদিং আগ 
শুষ্ান্ুরধনংকুত্পায়া দ| ইত্যর্থঃ। তথ! চান্তাত্র-ত্বং কুৎসং শুষ্খাহতে)ঘাবিথ (ধ* নং 
১১১০) কুত্সায় শুষ্মণ্ডধমিত্যাদীনি ॥ (১ম_১৭৫স্থ--৪খ)। 

অথ পঞ্চমী-_- 

| | | | 
শুদ্িন্তমে। হি তে মদে! ছ্যয়িন্তম উত ক্রুতৃঃ। 

| | 
বৃত্রত্থ। বরিবোবিদ! মংসীষ্ঠ। অশ্বনাতমঃ ॥ ৫| 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | | 
গষ্সিনহতমঃ| -হি। তে। মদঃ| ছ্যিন্খতমঃ | উত। ক্রতুঃ। 

। | 
বৃত্রহত্ব। । বরিবঃহবিদা। মংলীষ্ঠাঃ | অশ্বংসাতমঃ ॥ ৫ ॥ 



২ অক, ও অধ্যায়, ১৯ বর।] ফষ্ঠপপ্তত্যধিক-ততমং সুক্তং। 8৫১ 
হেইন্্র] তে তব মদঃ গোমপানজনিতঃ শুশরিন্তমঃ বলনত্তমঃ হি প্রসিদ্ধমা উত 

জপিচ তে ক্রতুঃ কর্ধাবাপারোহন্মদর্থে! ছুয়িন্মঃ অতিশয়েনাননবান্ যশোনান্বা। উভয়ত্রায় 
্বযারীনি ছন্দসীতি ভলংজ্ঞায়া বাধিততত্বাৎ নলে!পঃ| হে ইন্দ্র! আশ্বপাতমঃ অঙ্বেপলক্ষিত 
বছপনদাঃ তব বত! বৃত্রধাতিনো! বরিবো ল্দা! ধনস্য গবিচরণস্ঠ বা ব্দয়িতারৌ লংভয়িতারৌ . 
তব মদ ক্রুতু মংশীষ্ঠাঃ অনুজ্ঞাতবানপি। শক্ষঘাতিনৌ পনদাতারৌ চ স্তাতামিত্যনুগ্রহম- 
করোরিত্যর্থঃ | (১ম-১৭৫হ্থ_৫পা) 

১ ঙঁ 

চা 

অথ য্ঠী-_ 

ূ ৰ | ূ 
যখ| পূর্ব্বেভ্যে। জরিতৃত্য ইন্ত্র ময়ইনাপে। ন তৃগ্যাতে বভুথ। 

ূ | | | তামনু তব নিবিদং জোহবীমি নিছ্যাামষং বজনং জীরদানুমূ ॥ ৬ || 

--০ তাথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | | | মথা। পুর্ববেত্যঃ | জরিতৃইভ্যঃ। ইন্দ। ময়ঃহইল। আপঃ। ন। তৃষ্যতে। বনৃথ। 

| | | | | | তাম্। অনু। তা। নিইবিদমূ। জোহবীমি। বি্যাম্। ইমম্। বৃজ্দমনমূ। জীরহদানুম্ | ৩॥ 

হে ইন্ জর! পৃর্বেভ্যোজরিভৃন্চাঃ পুরাতনেভাঃ স্তোতৃত্যোমযইর বভূপ। ময়ঃ হখং সুখ 
স্বরূপ মিবাভবঃ তথ্বৎ স্টোতৃত্যোস্মভাং শুখস্থরূপে। ভব। তত্রদৃষ্টাত্ত:_হৃষ্যতে আপো 
ন তৃষাতস্তোদকানি যথা সুখকরাশীতি তুত্ং।. তন্মাৎ তাং নিবিদং ত্বৎ প্রীতিকরীং, 
প্রসিদদাং স্তবতিং ত্বা তুভাং অনুজোহবীমি পুনঃ পুনঃ করোমি যদ্বা ত্বাং নিবিদং. অন্ু 
তৃতীযার্থে। ইতানোঃ কর্ম প্রবচনীয়ন্বং | .তয়াস্তত্যা ত্বাং জোহবীমি পুনঃ পুনরাহ্বায়ামি 
বিগ্লামেতিব্যাধ্যাতম্ ॥ (১--১৭৫হ--৬খ) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত চতুর্বে অষ্টাদশে| বর্ম: ॥ ১৮ ॥ 
€$ কী 

গড 

* যষ্ঠমপ্তত্যধিক-শততমং সুক্তৃং। 
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িজস্বাৎ অস্ত্যাঞ্িটুপ, মৎলিনইতানুক্রস্তম বিশেষ বিনিয়োগ লৈজিকঃ | 
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| ১ শ্বাধো-গংহিত। । [১ বগল, ই ১১০ ১৭৬ কুষ্ঠ 

তত্র প্রথম।- 

[ | / ] | 
মতপি নো বন্য ইছুয় ইন্দ্রমিন্দো ব্বযাবিশ। 

| | 
খধয়মণ ইথপি শক্রমস্তি ন বিন্দপি॥১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

1 | 1 
মংসি। নঃ। বন্তঃহইষ্টয়ে। ইন্দ্রমূ। ইন্দ্রো ইতি। বৃষা। আ। বিশ। 

| ডা | 
খধায়মাণঃ। ইম্বসি।' শক্রম। অন্তি। ন। বিন্দদি ॥১॥ 

হে ইন্ত্র!' রেদয়িতঃ সোম ত্বং লো বস্তই্টয়ে বসীয় সোধনস্থ প্রাগুয়ে উদ্ষণায় যাগার 
বা ইন্্ং মৎলিমাদযস্ব। তরর্থং বৃষ! বধিতা কামানাং ত্বমিন্্ং আবিশ। অথ তথাপীত! দূ 
গুধায়মাণঃ শ্রুন্ হিংসয়ন্ ইন্বপি ব্যাপ্লোধি। অতঃ অস্তি অস্তিকে শক্রং ন বিন্দপি ন লভগে। 
যতঃ শত্রবঃ দ্বৎ লামর্থেন পলায়িত।ঃ অতঃ ন বিশ্দসি। যদ উত্তরার্ধ ইন্দ্র পরতয়া ব্যাথ্যো। 
হে ইন্দ্র! ত্বং তং লোমং গীত্বা প্ঘায়মাণঃ লন্ ইন্থপি অস্তিকে শক্রং ন বিন্দপি| ১1 

অথ দ্বিতীয়।-_ 

| | 
তস্মন্ন'বেশয়৷ গিরে। য একশ্চর্ধণীনামূ। 

| ১. শি | 
অনুন্বধায়যুপ্যতে যবং ন চকৃষদ্বষা॥ ২ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
তন্মিন। আ। বেশয়। গিরঃ। যঃ। *একঃ। চর্ষনীনাস্।. 

| | | |. | অন্ু। স্বধা। ফস্। উপাতে। যবস। ন। চকুখ।ঈিবৃঘ! | ২1 

হে অস্তরাত্মন্[..হে।তর্ব! তন্মিন্ প্রসিদ্ধে ইন্জে গিরঃ স্ততিরূপা বাচঃ আবেশ্য স্থাগা। 

তং স্তহীত্যর্থঃ। য ইন্জশ্চর্যনীনাং জ্ঞানবতাং মন্তুযাণাং একঃ এক এব স্থানীয়ঃ যমন ্ 
বেজমনু দ্বধা হবিলক্ষিণমননযূপ্যতে দীয়ত ইতর; স চেক্রো। বৃষ বর্ষকঃ লন্যবং ন রণ 

পকং বং যথা চক বৎ ক্রমেগাদদতে কর্ষকাঃ তরাদতে। যদ্যায়ং অনু বধ গা 



২ অক) ৪ অধ্যায়; সহর্গ।] ষষ্ঠপপ্তত্যধিক-পততমং সৃত্তং | ৪০৬ 
্রীহািকং উপ্যতে | ভূমৌ যন্তেজস্ত রষ্িরপমন্ব গ্রহমপেক্ষোপ্যত ঈতার্থ।। লচ বৃধা বৃষ্টে- 
রিতা গ ইন্তরো যবং ন যবমিন সব্ববীন্সমপি চক ষং। পুনঃপুনঃ করোতি অঙ্কুরয়তি। হুবিঃ; 
নাধনত্ প্রাশন্্যমপেক্ষ্যযব শবঃ প্রযুক্তঃ। এবং মহান্নুভাবেইন্তরে গির আবেশয়েতি ॥ ২1 

ক ক 
পঁ 

অথ তৃতীয়।__ 
] | | 1 

যন্তা বিশ্বানি হস্তয়োঃ পঞ্চক্ষিতীনাং বন্। 

| | | 
স্পাঁশয়ম্ব যো অস্থাপ্রগ্দিব্যেবাশনির্জহি ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠ? *-- 
॥ ] | | | যন্ত। বিশ্বানি। হস্তয়োঃ। পঞ্চ। ক্ষিতীনামূ। বন্থু ।. 

| | | 7 
প্গশয়দ। যঃ। অন্মহঞ্কূ। দিব্যাইউব। অশনিঃ। জহি ॥ 90 

বস্বেনবস্ত হপ্তয়োঃ পঞ্চক্ষিতীনাং ক্ষিযন্তি নিবসস্তি গচ্ছস্তি বা ক্ষিতয়োমনুষ্যাঃ পঞ্চানাং" 
মন্নাণাং প্রীণয়িতণি বিশ্বানি সর্ববাণি বস্থ বস্থনি ধনানি ধৃতানি -ভবস্তি | দেনা মনুষ্যাঃ 
পিতরঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চেতি পঞ্চজনাঃ চত্বারোবর্ণানিষাদদ পঞ্চমাঃ পঞ্চজনা ইতান্টে। 
হেতাদৃশেত্র! ত্বং ল্গাশয়ম বাধয়ম্ব যোহম্মঞ্ক অন্মনাং দ্রুহাতিতং কেনগ্রকারেণেতি স' 
উচাতে। দিব্যা দিবিভবা অশনিরিব অশনিভূতা ন্ম দো্টন জহি ॥ (১ম-:১৭৬স -৩ঞ্ক)। 

অথ চতুর্থী 
হর | 

তন্ন্বস্তং মং জহি. দৃণাশং যোনতে ময়ঃ। 

| | | 
অন্মভ্যমগ্য বেদনং দদ্ধি সুরিশ্চদেহতে ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
॥ * « | ] 

সহগথস্বমূ। লমমূ। জহি। ছুঃইসশম। যঃ। ন। তে। ময়ঃ। 

সি 

বা. রা 

সমতদ্। অন্ট। খেদগম্। দদ্ধি। হ্রিঃ। চিৎ। ওহতে ॥৪% 
পচ ১ আও 



8৪.. | থাখেদ-সংহিত্। ॥ [১ মণ্ডচা, ২৩ 'অনুবাক, ১৭৬, সত & 

রি ছে ইন্দ্র! অন্ুশ্বস্তং সোমাভিষবমকুর্বাণং ত্বামযজ্পস্তমিতার্থঃ । দ্বণাশং চুঃখেম। 

নাশণীয়ং লমং অয়ং সর্ববাহুদাত্তঃ সর্বশবপর্ধয|য়ঃ | ,অয়্টরন্ সর্ববান্ যত্বা লমং একোগ্যোগেন, 
অবিশেষেণ বাজহি তেন কিমপরাদ্ধমিত্যত আহ। যত্তে তব ময়ঃ ময়' ইতি স্ুখনাম ত 

,জুখহেতুর্ন ভবতি। যো হোবেন স্তত্যাবান শ্রীপাতি তং জহি বিঞ্চান্ত বেদনং ধনমন্মতা।, 

দদ্ধিদেহি। দদ দানে ইত্যন্মাত্যত্যয়েন পরন্মৈপদম্ ছান্দলঃ শপো লুক্। সরিশ্চিদোহাতি 

চিদেবার্ধে সুরি জর শ্তে(তৈব ওহতে বহতি প্রাপ্সোতি ধনম্. ( ১ম-১৭৬স্--৪খ)], 

অথ পঞ্চমী-- 

| 1 | ] 

আবে! যশ্ঠু দ্বিবহসোইকেষু সানুষগসত । 

| | | 
অ।ন্দাবিন্্রন্তেন্দ! প্রাবেো বাজেযু বাজিনমূ ॥ ৫॥ 

০ অগ পদ্দপাঠঃ *-_ 

| |. ও | + এ । 

আবঃ। যন্য। দ্বিবহৃদঃ। অকেু। লীনুমকৃ। অসৎ। 

না র্ ূ্ | | 
আজৌ।, ইন্ত্রন্ত। ইন্দ্রোউতি। প্র। আবঃ। বাজেযু। বাজিনমূ॥ ৫| 

হে ইন্দ্র! সোম তব যস্ত দ্রিসর্থপঃ ভ্তোত্রহনীরপদিলিধপরিবুট কর্ধ্রপাতি। ঘঙ্গযানস্ত' 

অর্কেধু মন্ত্রেু সাগ্ুষক্ লান্ুনঙ্গঃ সাতঠামগপ্ততপঃ| তমানঃ তং যল্ম/নং রক্ষপি তপ।ল না। 

যদ্থা কল্্ণ মতীয়ং দ্বয়োঃ স্থানায়ে!ঃ গপিহতং যমিছং | হে উন্দো! যদ! আকেধু সাক : 

অসততবেঃ তদা আনঃ অপন্চঃ আতর্পয়ো বা ত্টৈনেন্রস্থ আজো সংগ্রামে । হে সোম! 

বাঞিনং তথান্নণস্তং তশীন্দ্রং পাজেযু বগেু অন্নেধু বা নিমিততভৃতেষু প্রাঃ গ্রকর্ধেণা ৰ 

রক্ষয়ঃ | পানসমগ্জে তর্পধিত! সংগ্রাম সময়ে বলবর্ধীনেন জয়গ্রাপ্ত শক্রধন তথণেন ব 

অরক্ষ ইত্যর্থঃ। (১ম-_১৭ডস্-৫%)॥. 
ক ৪ 

ঙ 

অথ ষ্ঠী-_ ূ 

| এরা এ পু | | 

যথা পূর্বেবেভো| জরিতৃত্য * ইত্্র ময় ইবাপো ন. তৃষ্তাতে বুথ 

| | |. | | 
. তামনুত। শিব্দিং জোহবীমি বিদ্যামেষং বৃগনং' জীরদ।নুমূ॥৬ 

বি 

প্ 



২ অক, ৪ অধ্যায়, ২* বর্গ।] সপ্তনপ্ুত্যধিক-শতঙুমং সৃক্তং। 5 
| --* অথ পদপাঠঃ *₹- 

যথা। পৃর্ব্বেত্যঃ | জরিতৃহভ্যঃ। ইন্দ্র! ময়ঃংইইব। আপঃ। ন। তৃত্ততে। বন্ধ 

| | | তাম। অন্ধু। ত্বা। নিইবিদম্। জোহবীমি। বিদ্ভাম। 

| | | 
ইবম্। বৃঙ্জনস্। জীরংদাহুম্॥ ৬। 

যথা] পুর্বেভ্য ইতি ফী ব্যাখ্যাতা ॥ ৬॥ 
ইতি দ্বিতীয়ন্ত চতুর্থে একোননিংশো! বর্গ; ১৯। 

গু ০ 

গু 

সপ্তসপ্তত্যধিক-শততম সুভ্তং। 
0. ও ও 

আচর্ধণি গ্রা ইতি পঞ্চ ত্রয়োদশং স্থক্তং আগন্তাযমৈক্তং বৈটুভং আচর্ষণি প্রা12- 
ফেহানুকুমণিকা। হোক্রকশক্তরেযু স্তেমবৃদ্ধা বন্ত বিশেষবিনিয়োগঃ এন্দ্রাণি। ্রে্ুভান্ত মরু- 
বগ্ঠাবপরন্নিতি স্কত্রিততাৎ ॥ 

গু ১ 

তত্র গ্রথমা--. 

| 
অর্ধ পপর 

| | | | | ব্যভে| জনান।ং রজ| কুণ্টীন!ং পুরুহৃত ইন্ড্রঃ। 

| 
উতঃ অবস্ন্নণলো 

| | 
প মদ্্িগ্যক্ত্যা হরী বৃষণায়াহার্র্বাঙ | ১ ॥| 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | , || চ্ধাণংপ্রঃ। বষভঃ | জনানাম। রাজা। কুষ্টিনামৃ। পুরুহহ্তঃ। হন্দ্রঠ 

| ] ৪৩৪ অবস্তন্া অবগাঁ। উপ। মন্ত্িকৃ। যুক্ত । হী ইত। 

| 
বগা । আ।। যাহি। অর্বাত॥১। 

অনন্ত: চর্ষণি প্রাঃ চর্ষণয়ো! মনুয্তাঃ তেষাং ধনিনা গ্রীণয়তা জনালাং লর্বেষাং বৃষতঃ মং বষিতা তথ কৃষ্টানাং মনুয্তনমৈতৎ মনুস্াণাং রাজা ম্বমী পুরুহ্তঃ বহতিরাহৃত ঈদ 



২. ৪০৬ স্বাখেদ+লংহিতা। 1 (৯ মল, ২৩ অগবাক, ১৭৭ 

ইল্জোন্মানা জানাতাগচ্ছতু বা উত্তরাদ্ধঃ পরোক্ষ বাদ;ঃ। হে ইন্ জর! ছাতোহন্বাতিঃ অবস্ু 

হবিলক্ষণান্নমিচ্ছন অবলা অন্মদ্রক্ষণেন তর্পণেন বা যুক্তঃ পন্ মদ্রিক্ মদভিমুখ-মঞ্চন্ বৃষ 

“বর্ধকৌ যুবানৌ হরী অশ্ৌ ধু রথে যোগযিত্ব। অর্বাঙ অস্মদ্ভিমুপ-মায়াহি আগচ্ছ॥ ১। 

অথ দ্বিতীয় 
| [ ্ | | 

যে তে রৃষণে। বৃষভাল ইন্দ্র ব্রন্মযুজে। রষরথ।সে। অত্যাঃ। 

ূ | | | ূ 
উ। আতিষ্ঠ তেভির! যাহার্বঙ্ হবামহে ত্বা সত ইন্দ্র সোষে।|২। 

হারার 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

1 | | | | 
যে। তে। বৃষণঃ| বৃষভালঃ | ইন্দ। ব্রহ্গহযুজঃ | বৃষহরথালঃ। অন্যঃ। 

| ণী | 
তান। আ। তিষ্ঠ। তেতিঃ। আ। যাহি। অবাঙ্। হবামহে। 

| ] 
ত্বা। আুতে। ইন্ত্র। সোমে॥।২।॥ 

হে ইন্দ্র! তে তব সম্বন্ধনো বৃধণো বর্ষক। যুবানঃ নর্মণবস্তো বা বৃষগাসঃ শ্রেঠা: ব্রদু 

পরিবৃঢ়েন মন্ত্রেণ যুজ্যমানাঃ বুধরথাপঃ বর্ষণ রথবস্তঃ তত্র নিযুক্ত ইত্যর্থঃ| ঈনৃণাঃ অতা। 

অশ্থ[ঃ যে সন্তি তানাতিষ্ঠ আশ্রয় আরোহ। তেতিস্ৈঃ অর্ববাঙ অস্মদতি মুখমায়।হি আগছ। 

বয়ং চ হেইন্দ্র! পোমে মুতে লতি তা ত্বাং হুবামহে আহ্বয়ামঃ | (১ম-_-১৭৭ন-২%)। 

অথ তৃতীয়।-_. 
| | |. ৰ 

আতিষ্ঠ রথং বুষণং বৃষাতে মৃতঃ মোমঃ পরিষিক্ত। মধুনি। 
1৫ 

1 
8. . 

ুক্ত। বৃষভ্যাং বৃষস্ক্ষিতীনাং হুরিশ্র্াং যাছি প্রবতোপ মাওক।5 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
| 2841 0014 ৃ 

আ। তিষ্ঠ। রথম্। ব্বণমূ। বৃধা। তে। নুতঃ। পোষঃ পরিহপিক্তা | ৯৪ 
শে 

| | ৮ রর ] ও | মনিব 

মুক।। বৃষহভ্যামূ। বৃষত। ক্ষিতীনাম্। হপিহভ্যাম্। যাছি। প্রইবত|। উপ। 7 
ডি 



ই তাক) ৪ জবযাস। ৩০ বগা 4 শান্তলপ্তও)।ধক-লততমং সৃক্তং 1 8৪৭ 

হে ইজ! ত্বং রথমাতিষ্ঠ আশ্রয় । যজ্ঞগমনার্থং। কীদৃশং রথং ? বৃষণং বর্ষকং ফামানাং। 

কমর্থমিতি ঢেছচাতে _তে ত্বদর্থং বৃষ! বর্ষকঃ. লোম: তো হভিযুত তথা মধুনি মধুরাণি 

তক্গীরাদীনি পরিধিক্তা পরিতঃ পিজ্তানি লম্পাদিতানি। যদ্বা মধুনি মধুরাঃ সোমরমাঃ 

চমসেতু পুরিতাঃ আগমনপ্রক্কার উচাতে। হে বৃষত বর্ষকেন্ত্র! বুষত্যাং বর্ষকাড্যাং 

£রিজ্যাং যুক্তা রথং যোজয়িত্বা ক্ষিতীনাং কর্ধন্গ নিবসতাং জমানানাং অস্মাকং অনুগ্রহায়। 

ক্ষিতীনাং বৃষন্তেতি বা যোজ্যং। এপ্রবতা ্গবতা রথেন মদ্রিক মদভিমুখমঞ্চন্ 

গদাতিযুখোনোপয়াহি ॥ (১ম--১৭৭স--৩খধ।) ॥ 
৬ 

ী 

অয়ং যজজ ইত্যেষা চতুর্থী। অহ্গণেষু মধ্যেঘহসূস্থ হরিযোজনগ্রহস্য যা অগনিষ্টো- 

'মাতাইরিষ্টোম ইতি খণ্ডে সথত্মিতম্ -অয়ং যজ্ঞো-দেবযা অয়ংমিয়েধ ইতীতরেষিতি। 

অথ চতৃর্থী-- 
: | ] |. | 
অয়ং যজ্ে। দেবয়। ভায়ং শিয়েধ ইম। ব্রহ্ম ণ্যয়মিক্্রসোমঃ | 

| | | | | 

্ীর্ণ বর্ধির।তু শক্র প্রযাহি পিবা নিষদ্ বিমুচা হরী ইহ। ৪1 

-:* অথ পদপাঠঃ ০-- 
| ৃ | ৃ 
ছনম। মজঞঃ। দেবহয়াঃ। অযম। মিয়েপ | ইম]। ব্রদ্ধাণি। অয়মূ। ইন্্র। লোমঃ। 

| 
রম । বছিঃ। আ। তু।  শক্র। প্র। যাহি। পিব। নিহসছ্া। 

| 

বি। যুচ। হরী ইতি। ইহ॥৪| 
খাজা ৮১ 

/ 

হে ইন্দ্র! অয্ং যতো দেবয়াঃ দেবানগচ্ছন্নবতি তথায়ং যজে। মিয়েধঃ | মেধঃ গঞ্ডঃ 
উর্বৈমেধ ইতিহিক্রতেঃ। ইগা ইমানি ব্রহ্গাণি মন্ত্রাঃ। অয়ং ম্বতঃ সোমঃ সতী 

হিঃ আসনায়ান্তৃতা দঠাঃ। এতে প্ধার্থাত্্ছুচিতা এবং লম্পাদিতাঃ। হে শত্র শক্রেন্া! 

| গুনঃ কিমিত্যুক্তে আগ্রয়াহ্ছি, গ্রকর্ষেণ শীন্রম!গচ্ছ। আগত্য চ নিষপ্ত বহিষু/পবিশ্ত পিব 

গামং তদর্থং ইহাশ্মিন দেব্যক্জনে হরী অগ্ৌ বিষুড বিযোজয়। 'ছান্দসো স্থমতাবঃ | ৪ ॥ 
| | রর ঞ / 

অথ পঞ্চমী--. 
| ' । | 

ও নুষ্টত ইন্দ্র যাহর্ব'ঙ,প ব্রহ্ম ।ণি মানস্ত কারোঃ। 

॥ ূ ূ ূ 
খিষঞাম বস্তোরবগ। গৃণন্তে। বিদ্তামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ৫। 
77 ০ পি ক 
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-* অথ পদপাঠঃ *-- 

1 . | | । 
ও ইতি। সুহত্বতঃ। ইল্। খাহি।- অর্বাঙ।- উপ।' ব্রহ্ষাণি: | মান্যন্ত। কাণো 

সে 

বি । বনডোঃ। অবা। সত । বিষ্ঞা | ই বঙ্গনসূ। শীরদা ॥৫। 
রর রি রি টা 

হেই! আুটুতঃ। আন্মাভিঃ সম্কৃস্ততঃসন্ অর্ববাথ অস্মদতিমুখামায়াহি আগছে 

মাবিলম্বয়। কিমুদ্িহট ? মাম্মুন্ত মাননীয়ন্ত কারোঃ স্তোতুঃ হোতুঃ কর্ডুও যজযানন্ত। 

্রহ্থাণি মন্ত্রান উপ উপলক্ষ্য গৃণস্তঃ স্তবস্তঃ অভিমতং শব্দয়স্তো! বা বয়ং অবলা তরক্ষণ 

রক্ষিতাঃ সস্তো! বস্তোর্বস্তং সুধেন লংস্থাতুং অহনিব লর্ববেঘহস্ম্ অন্লাদিকং বিছ্যাম লগ্তেমি 

বিস্তামেত্যার্দি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ( ১য-_-১৭৮শ-_৫খ) ॥ 

- ইতি ত্বিতীয়স্য চতুর্থে বিংশোবর্গঃ ॥ ২০ ॥ 
৫ 

্উঁ 

তউনপ্তত্যধিক-শততমৎ সুস্তুং। 
বাপ (টি ৩১১ 0 -৩পহ 

বন্ধন্তেতি পঞ্চচ্চং চতুর্দশং সুক্তং. আগস্তযমৈন্ত্রং পটুভং যদ্ধাস্তেত্যন্ক্রমণিকা। বিশে 
বিনিয়োগঃ পূর্বববৎ। 

টি ডি 

তত 

তত্র প্রথম।-_ 
| || | 

যন্ধম্তাত ইন্দ্র শ্রুণ্রিরস্তি যয়াবভুথ জরিতৃভ্য উতী। 

| _ | | | 
মনঃ কামং মহয়ন্তম। ধবিশ। তে অশ্যাং পর্প আঘোঃ॥ ১| 

--০ অথ পদপাঠঃ ০-- 
১ | | « | | রি 

যৎ। হ। স্থা। তে। ইন্জ। শরষটিং। আি। যয্া। বহৃথ। জরিতৃৎা: । উতী 
পর 

] | | ] 
মা। নঃ। কামম্। মহয়ভ্তমূ। আ। ধকৃ। বিশ্বা। তে। তগ্ঠাম। 

| টি 
পরি। আপঃ। আয়ো।॥ ১॥ 

ছেইন্্র! যতযান্তা লা হ প্রশিদ্ধাশ্রুটিঃ লর্ববর আ়মাগালমবৃধি ডে ই 
জরিভৃত্যঃ স্োতৃত্যঃ উতী উত্যে রক্ষপায়,বভূখ লদর্থোতবলি, নোখমাকং ০ এ 

ঈহত। কুর্বাণ কামং অভীষ্ট মা আাধকৃ. মাধাল্গীঃ তে. তব লবধীনি' বিশ্ব লা এ 



| ই টক, ৪ আধ্যার, ২১ বর্গ। অষ্টসপ্তত্যবিক-শততমং সৃক্ং। ৪০৯ 
: জাতানি আপঃ আগর্ানি। যষ্| বিশ্বা লর্বা আপঃ আপ্ডাশ্রু্টী; লমুদ্ধীঃ আয়োর্মনুযান্তো চিতাঃ রযান্তাং পগিতোব্যাপ্য়াম্॥ (১ম-১৭৮স--১খ)] 

অথ দ্বিতীয়া, 
| ৰ | | নঘ। রাজেন্র আ দভমে। যা নু স্বপার। কবস্ত যোনে | 

, ণ | | আপশ্চিদশ্যৈ স্ৃতুকা অবেষন্গম্স ইন্দ্র) সথ্য। বয়স ॥২॥ 
_-* অথ পদপাঠঃ *-__ ূ 

| | 
| | ূ প। ঘ। রাজ! । ইন্দ্রঃ। আ। দভভৎ। মঃ। যা। স্থু। শ্বসারা। কৃণবস্ত। যোনৌ । 

| ,. | | | আাপঃ। চিৎ। অন্মৈ। সুইতুকাঃ| অবেষন্। গমৎ। নঃ। ইন্সঃ। সখ্যা। বয়ঃ | চ॥২॥ 
অয়ং রাজা রাজমান ঈশ্বরো বা ইন্রঃ নোহম্মদীয়ানি কর্মণি নাদভৎ সর্বতো ন হিংস্যাৎ। বপূরণঃ। ফানীতি উচ্যতে। যা যানি কর্মাণি বুষ্্যাপ্িরিপাণি স্বসার! পরস্পরং বস্তুতে স্বয়ং হতে অহো রাত্রে। মুপূরণঃ। যোশৌ স্বকীয়ে স্থানে কুণবন্ত। দ্বিবচন স্থানে বহ্- বচনং। কুরুতঃ| কুবি হিংসাকরণয়োশ্চ পিথিকপ্যোরচেতুপ্রত্যয়ঃ। বহুল গ্রহণাচ্ছপ.। তানীস্দ্োইপ্যন্থজানাত্তিত্যরথঃ । দ্ব্থভৃতাবধবর্যাযজমানৌ বা রুরুতঃ। যদ্বা স্বসারোজুলয়ে! 

যোনৌ ফলোৎপাদন স্থানে যজ্যে যানি কুতবতান্তানীতি যোজ্যং। কিঞ্চ অন্ম! ইন্্রায় সৃতৃকাঃ শোভন বল হেতুন্যাপঃ অপ, কারধ্যাণি হবীংষি অবেষন্ ব্যাপুবস্তি। নোহন্মত্যমিশ্বঃ সধ্যা প্যান বয়স গ্রন্থতমন্ত্ং চ গমৎ গময়তু | (১ম--১৭৮স--২৭)। 

অথ তৃতীয়া-_ 
| ূ জেঙ! নৃভিরিক্তঃ পৃত্্ শূরঃ আতা হুবং নাধমানস্ত কারো 

| | | | | অভত। রথং দাশুষ উপাক উদ্যন্ত। গিরো যাঁদি চ গ্রনা তৃৎ॥ ৩॥ 
--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

[| .. | | | জেত]। নৃহতি! | ইন্্রঃ। পৃৎইসু । শু শ্রোতা । হবম্। নাধমানশ্ত | কারোঃ। 

1 বধমূ। দাশুষঃ। উপাকে। উৎহ্যস্তা। গিরঃ। যদি। চ। আ্বনা। ভূৎ॥৩॥ 
খথেদ স্্্হ্স্ জট ঝা... ৬ বিন সর 
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অযমিন্্ঃ শূরো বিক্রান্তঃ লন্ নৃতিঃ লংগ্রামনেতৃভির্ঘরুত্তিঃ লহিতঃ লন্ পৃ লংগ্রামে 

হ₹জতা জয়শীলঃ শক্রণাং তথা নাধমানন্ত তদন্ুগ্রহং যাচমানন্ত কারোঃ স্তোতুঃ হবমাহ্বাম 

শ্রোতা ভবতি। কিঞ্চ যদিচ যদাচ ত্বুনা আত্মন! অন্য প্রেরিতঃ এবং গিরঃ স্ততিরপা্ 

বচাংপি স্তোতৃন্ বা উদ্যস্তা উদ্ছুয়িতা তৃৎ ভবেৎ। তদা দাশুযো হবির্দ্ভবতো যজমানস্ত উপাধে 
লমীপ নামৈতৎ সমীপ এব যাগদেশে রথং প্রতর্তা সম্যক্ প্রভভরণ ভবতি। জেতেত্যাদি 

তৃত্নস্তেযু নলোকাব্য়েত্যার্দিনা কর্মণি যী প্রতিষেধঃ। যদ্দা স্ততিং শ্রোতুমিচ্ছতি তথা! স্বয়মে' 

শীপ্বং রথং ধাবযিত্বা যাগং প্রাপ্জেতীত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৭৮স্থ_৩ঞ্। ) 1. 

অথ চতুর্থী__ 

| | | 
এব। নৃভিরিন্দরঃ স্শরবস্য। প্রথাদঃ পৃক্ষো অভি মিত্রিগে! ভূৎ। 

| ূ ূ ূ | 
সমর্ধয ইষ স্তবতে বিবাচি সপ্রীকরো। যজমানস্য শংস॥ ৪ | 

_» অথ পদপাঠঃ *__ | 
| | ] 

এব। নৃহতিঃ। ইন্দ্র; । স্বহশ্রবন্তা । প্রহখাদঃ। পৃক্ষঃ। অভি। মিত্রিণঃ। ভূং। 

] | | 
লহমার্ধ্য | ইষঃ। ভ্তবতে। বিহবাচি। সত্রাইকরঃ| যজমানস্ত । শংলঃ ॥ ৪ ॥ 
গজ ও আর) গার, ও 000৮ পা গর 

অয়মিজ্ঞো। নৃতিঃ কর্মনির্বাহকৈর্যজমানৈর্দস্তং পৃক্ষো হবিলক্ষণমন্তরং সুসশ্রবস্তা শোতনা" 

শ্েচ্ছয়া অন্রেচ্ছববা প্রখাদঃ প্রকর্ষেণ থাদিত। এব এবমেব পৃর্ববং যথা তখৈব মিত্রিণঃ সহায- 

বতোহপি যজমানস্ত শত্রনভিতূৎ অভিভবতি। যদ্ধ! নৃতিবু ছরিনেতৃতির্দরুত্তিঃ সহিতোহয়মিন্ 

নুশ্রবন্তা প্রথাদঃ সন্লেবমেব মিত্রিণ খত্বিগুপমিব্রবতো যজমানস্তার্থে তদভিমতায় অভি তং 

অভীত্যনর্কঃ ভবতি। আভিমুগ্যেন বা তবতি। তস্য হবিঃ শ্বীকৃত্য তদতিমতা! 
তবভীত্যর্থঃ | অগ তথাভূতঃ সন্ বিবাচি বিবিধপরম্পরাহ্বানধ্বনিষুক্ষে লমর্থে লংগ্রামে বিবিধ 

স্তোত্রশস্ত্রধবনিযুক্তে সমর্ধেয যতর্যুজে যজ্তে বা তগ্নিমিত্তং যজমানন্ত শংসঃ শংসকঃ দর 

সত্্াকরঃ ফলানা* সত্যকাধ্য যমিল্্র ইষো হবিলক্ষণমন্ং স্তবতে স্তৌতি ॥৪। 
গাঁ কী 

ডি রি 
অথ পঞ্চমী-_. 

| | ও | " | ৃ 
ত্বয়। »যং মঘবম্লিজ্ শব্রনভিষ্য/ম মহাতে।. নন্যুমারান্। 

| - ূ | | 
বং ত্রাত| ত্বমু নে! রথে ভূিত্ঞা মেষং বৃজনং জীরদানুমূ। ৫1 



& অক? ৪ অধ্যায় ২২ বর্গ ।] নবনসপ্তত্যধিক-শততমং সৃক্তং। ৪১৯ 
»৮* অথ পদপাঠঃ *__ 

| |. | ত্বয়া। বয়ম। মঘহবন্। ইন্র। শত্রান।« অভি। ম্যাম। মহতঃ। মন্থমানান্।, 

| | 
ত্বদ। ভ্রাতা । ত্বদ্। উ” ইতি। নঃ। বৃধে। ভূঃ। নি ] 

| | | 
ইবম্। বৃজনম্। জীরহদানুম্ ॥ ৫ | 

হে মঘবন্ ধনবরিন্্র! ত্তয়া সহায়েন বয়ং যন্মানাঃ মহতো ষন্তমানান্ অতিবলান- 
ব্যান মন্যমানান্ শক্রনাভিয্যাম অভিভবিতারো ভবেম। হে ইন্দ্র! তবং ভ্রাতা হুমেবাম্মাকৎ 
রক্ষক£। অতত্বমু ত্বমেব নোহন্মাকং বৃধে ধনাদিবধনায় ভূর্ভব। বিগ্ভামেত্যাদিগতম্ ॥ ৫ ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্$ চতুর্থে একবিংশো! বর্গ: ২১ ॥ 
গ চা 

৬ 

০8888 সুক্তং। 

ূব্বীরহমিতিষল-প্রচং পঞ্চদশং শক্তং ব্টুভং উপাস্তাযা বৃহতী। আন্ত রয়াপাংদ্ন চানাই 
লাপামুদ্রগন্তয তচ্ছিয্ৈদৃষ্িত্বাতত এবর্য়ঃ। সৃক্ত প্রতিপাগ্যোতর্থে। রতিদে বতা । অত্রান্থুক্র- 
ণিকাপৃর্বাঃ যট জায়াপত্যোলোপামুদ্রায়। অগন্তস্ত চদ্দচাত্যাং রত্ার্থ, লংবাদং 
্বান্তেবাপী ব্রন্ষচার্ধ্যং ত্যে বৃহত্যাদদী অপশ্াদিতি। বিশেষবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ ॥ 

তত্র প্রথমা 

| | | পৃরারহং শরদঃ শশ্রমাণ। দৌষাবন্তে। রুষসে। জরযন্তীঃ। 

| এর মিনাতি শ্রিয়ং জরিম। তনৃন।মপ্যুনধ পত্র ষণে|। জগমুুঃ ॥ ১ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- 

|. | | | 
পূব্াঃ 1 অহম্। শরদঃ। শশ্রমাণা। দোষাঃ| বস্তোঃ। উষলঃ। ভরয়স্তী১। 

|" | | যারা রা রয়ে ক মিনাতি। শ্রিরমূ। জরিমা। তনৃনাম্। অপি। উ ইতি। মু 

| * 
. পহ্ীঃ। বৃষণঃ। জগমুঃ ॥ ১ & 



৪১২ ্ খখেদ-নংহিতা | [১ মগুল, ২৩ অনুবাক। ১৭৯ সৃড়) 

লোপামুদ্রাঃ আহ হে অগন্ত্য! অহং লোপামুদ্রা পৃর্বীঃ শরদঃ পুরাতনান্ অসংখ্যা- 
তান লংবৎলরান্ দোষা রাত্রীঃ বস্তোরহানি তথা দেহং জরয়ন্তীরুষলঃ উধঃকালাংস্য 

লর্বব্রাত্যন্তসংযোগে দ্বিতীগা। অগ্যতনকালপর্যস্তং বছুসংবৎলরং কাৎন্েটন তচ্ছুষয়া 
শশ্রমাণ। শ্রাস্তা ভূবং ইদানীং তু জরিমা জরাতনৃনামঙ্গানাং শ্রিয়ং সৌনার্যযং মিনাতি হিনন্তি, 
এবমপি নাস্থৃগৃহ্াসীত্যর্থঃ। অপ্যুন্ন অপিঃ সংভাবনায়াং উ ইত্যবধারণে | নু ইতি বিতর্কে। 
ইদ্রানীমপি কিং সংভাবনীয়ং? লোকে হি পদ্ীঃ স্্িয়ঃ বৃষণঃ সেক্তারঃ পুরুষাঃ গমু!ঃ 

গচ্ছেমুঃ সম্তেগং কুয়াঃ। অতো মাং কিমিত্যবমন্তাসে ইদ্দানীমপি বাঁ সংভাবয়েত্যর্থঃ॥. ১| 
গু € 

গু 

অথ দ্বিতীয়_ 

| | ] | 
যে চিদ্ধ পূর্ব খতপাপ আ'পলনৎঘাকং দেবেভিরবদন্ন তানি । 

শির সপ পপ স্পক্পি সত ০০ খারা কল 

১১০১, কও ূ 
তে চিদবাস্তুর্মহান্তমাপুঃ সমুন্বু পত্রী বৃষিভির্জগমুঃ ॥ ২॥ 

-* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | | | ' ' 
যে। চিৎ। হি। পৃর্ববে। খতইসাপঃ | আসন্। পাকম্। দেবেতিঃ। অবদন্। খতানি। 

| 
ইতি। 

ৃ | ৰ 

তে। চিৎ। অব। অন্ুঃ। নহি ।ঞ'অন্তম্। আপুঃ। সম্। উই 
পদ |: জি 

| | ৃ 
ক্র) পতীঃ | বুবহতিঃ | জগমুযুত ॥ ২. 

লাতমেবাহ--হে পতে! অগন্তয ঘে চিদ্ধি যে পিতু পৃর্ববে পুরাতন! খতসাপ? 

তাগ্যাপবিতারঃ বাপ্ুবানা মহ্ষয়ঃ আসন্। তে দেবেন্তিদে নৈই লাকং সহ খানি 

ত্যবাক্যাগ্ঠবদন্ বদপ্তি। যে মহত্তপো যজ্ঞং বা অন্ততিষ্ঠভ্তি যে চ দেববাক্যানি 

দনস্মতিরূপাণি বস্তি, তে চিৎ চিদপরর্ে তেপি অবাস্ুঃ অবক্ষিপত্তিরেতঃ স্থাতি 

দপস্থক্টো বিমোচনে বর্ধতে। তেন হ্বান্তম(পুঃ নহি ব্রলচর্ধ্যাদেরস্তং প্রাপ্গ বন বর 

টারিণোপ্যনিষিদ্ধা খাতুক্ালগমনমপি কুর্বস্তীত্যর্থঃ | তথা পত্বীঃ পত্যুশ্চ তপস্তমানাঃ 

[ঝভর্ভোগবর্ষকৈঃ পতিভিঃ সহ সমূত্র জগমাঃ | উন্ধিতি পৃরণৌ। সঙ্গচ্ছেরন্ অতথ্থং ক'ং 
াং নানুভবপীত্যর্থঃ ॥ ( ৯ম৬১৭৯স্থ-হপ) & 



২ অক) ৪ অধ্যায়। ২২ বর্গ।] নবমলগুত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৪১৬ 

অথ তৃতীয়া 

| | ” এ | | 
ন' মধ শ্রীস্তং যদবন্তি দেবা বিশ্বা ইংস্পাধা অভ্যাস্নবাব। 

| ] 44] |. 
জয়াবেদত্রে শতনীথম|দিং যৎ সম্যঞ্চ মিথ,নাবভ্যুজাব ॥ ও ॥ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-_ 

| | ] | 
[| মুষা। শ্রানস্তম। য্। অবস্তি। দেবাঃ। বিশ্বাঃ। ইৎ। স্প্ধঃ। অভি। আশ্নবাব। 

| | [ 
ব। ইৎ। অব্র। শতহনীথম্। আজিম । যৎ। লমাঞ্চা। মিথুনৌ। অভি। অজাব | ও & 

অগন্তযন্তামাহ-ভোঃ পত্বি! ত্বয়া ময়াচ ন মুসা শ্রান্তং ব্যর্থং নৈব খিশ্নমাবাভ্যাং। 

যন্মাৎ দেব অবস্তি রক্ষস্তি। তপোভিঃ প্রীতাঃ আবাং বিশ্ব ইৎ সর্ব! অপি 

ঃ ল্পণ মানাঃ দেনাঃ অভাম্নবাব অভিতো ব্যাপ্রুবাব। অত্রান্মিন্ সংসারে শতনীথং 

(রমতভোগপ্রাপ্তিসাধনমঞ্জিং প্রাপ্তিং পরম্পরং জয়াব জয়লক্ষণং স্বুরত সংগ্রামং 

জযুব। যৎ য্মাৎ লম্যঞ্চ সমাক্ পরম্পরং গচ্ছান্ত পুজয়স্তৌ বা মিথুনা মিথুনো 
[কপরূপৌ সন্তৌ অত্যজাব ত্বং চাহমপি পরস্পরমতি জয়াবেত্যেবং তয়োক্তং 

ভাগং লংভাবয়ামান ॥ ( ১ম--১৭৯ম--৩থ )। 

অথ চতুর্থী__ 
| | | | 

দস্য মা রুধতঃ কাম আগনিত আজাতো অমুতঃ কুঙশ্চিতি। 

| ূ | ূ | 
লে।পামুদ্। ব্ূসণং নীরিণাতি খীরমদীর| ধয়তি শ্বন্তমূ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ »-- 

ূ রী | | | ্ 
স। যা) রুধতঃ। কাযম্। আ। অগন্। ইত£। আহজাতঃ। অমুতঃ। কুত২। চিৎ 

ূ | | পি | | লোপামুদ্রা। রৃষণম্॥ .নি। রিণাতি। বীরম্। অধীর। ধয়তি। শ্বলস্তম। ৪ & 
আছ পাজি রই 



৪১৪ মি ধখেদ-সংহিতা । [১ মণ্ডল, ২৩ অন্গুযাক, ১৭৯ দু 

ছে জার়ে! নদস্ত নদনত্ত জপশবয়িতুঃ জপাধ্যয়নকুঃ রুধতো রেতো। নিরোদ্ধ)। 
্রহ্গচর্যযমাস্থি তস্য উতেকর্মণি য্ঠৌ। উক্ত- লক্ষণং মা মাং কাম আগন্ আগমৎ। না 
মারুধতঃ কাম আগমদিতি নিরুত্তম্। কম্য হেতোরিতি উচাতে। ইত তব লম 
নিমিস্তাৎ তথা অমুতো বসস্তাদিকালাৎ কুতশ্চিৎ কারণাদাজাতঃ সর্বত উৎপন্নঃ। বা 
ইত এতল্লোকজনিতাদমুতো লোকাস্তরজনিতা্ধ।৷ কুতশ্চি্লিমিত্তাৎ কামাৎ কখমিতি 
উচ্যতে। ইয়ং লোপামুদ্রা বুধণং রেতসঃ প্রবর্তকং মাং নীরিণাতি' নিতরাং গচ্ছতি। 
কিঞ্চ ধীরং ধীমস্তং নিয়মাদবিচালিনং শ্বপ্তং মহাগ্রাণং মহাবলং অধীরা, কাতবৈধ। 
যোধিৎ ধয়তি উপভুঙ্ক্তাম্ ॥ ( ১ম-_-১৭৯স্__৪খ)) 

অথানয়োদম্পত্যোঃ লংভোগনাল্লাপং শ্রত্বা তৎ গ্রায়শ্চিত্তং চিকী্বরুত্তরাভ্যামাহ। 
অনয়োর্রিনিয়োগ: শৌনকেনোক্ত:-ইমং ম্থু সোমমিত্যেতে দ্বে খচৌ প্রযতো জপন্। 
লর্বান্ কামানবাপ্রোতি পাপেভ্যশ্চ প্রমুচ্যত ইতি ৪ | 

অথ পঞ্চমী__ 

1 
ইমং নু লোমমত্তিতে। ভ্ৃংস্্র পীতমুপ ক্রবে। 
এগ 

| | | '| ] 
যৎ লীমাগশ্চকৃমাতৎ ম্ুমূলতু পুলুক্াষে হি মত্যঃ ॥ ৫। 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

|. | | 
ইমম্। সু। সোমম্। অন্তিতঃ। হ্বৎ২স্ু। পীতম্। উপ। ক্রবে। 

| | 
যং। লীম্। আগঃ। চকুম। তৎ। স্ু। যৃলতু। পুলুহকামঃ | হি। মর্ত্যঃ॥ ৫। 

অস্তিতঃ লমীপে বর্তমানং গীতং গীয়মানং হনু হদয়প্রদেশেষু স্থিতং ইমং মোম 

লীং র্বতঃ হু ক্ষিপ্রং উপক্রবে উপেত্য মনসা প্রাপ্য প্রার্থ়তে | কিং ব্রবীধি ? উচ্যতে 
যদ্াগং গুর্ববোঃ কামপ্রলাপঃ শ্রবণবিষয়ং পাপং চরুম কৃতবস্তো বয়ং তত্তপা 

দ্রাগসঃ লস লোমঃ সু লমযক্ মুলতু স্ুখয়তু। পাপজ্নিতদঃখং ম! করোত্তিত্যর্থঃ। মহৎগাপ 

ম্সভুজ্যমানং প্রার্থনয়া কথং লুপ্যতে? ইত্যত আহ হি--ষণ্দাম্মতত্যো মনুষ্যঃ পুনুকামে 

, বন্ৃকামনাঝান্ অরেনৈব কর্পণা বহুকামানা কলয়তি। যন্মাদেবং তন্মাৎ পরিইরেতা্ঘ। 

য্। গাপমপবর্জনীয়তয়া প্রাপাত ইবেত্যাহ-_পুরুকামে! হি খলু মত্ত্যঃ কামহত। পা 

. ফামেন নিরুদ্ধ এব বর্তভতে। অতন্তয়োরুৎণেকো যুক্তঃ তচ্ছবশ্রষপদে|যোহপি রমার 



চা টু - ন্ 
৮ চা 

৮৮ 7 

॥ 
71 টির 2 গং 

সুত্তং] 85৫ 
নলোহতিমানিত্বাচ্চ তস্ত পাপন্তাপি মনস্যেবসং গাবিতত্বাং। অশ্মিন পক্ষে হ্বংন গীতং 
দ্স্থিতমিতার্থঃ | শিষ্টং স্পষ্টম॥ (১ম--১৭৯হ_৫খ)) 

৮ 5 

& 
চি 

 অষট্চ, ৪ 'পধ্যার। ২৩ পর্গ। ] অশীত্যধিক-শততমং 

অথ বিনিযুক্তয়োর্্বধ্যে ত্বিতীয়য়া স্থক্তে ষ্ট্যান্তেবাস্তেলাহ_. 

অথ ষণ্ঠী__ 
| | | ॥ | | | অগন্ত্যঃ খনম।নঃ খনিত্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমিচ্ছমানঃ। 

ূ | | 
উাভৌ বর্ণাবৃষিরুগ্রঃ পুগোষ সত) দেবেষাশিষে। জগাম॥৬॥ 

পা ওজর 
পপ | আত ঝা 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | ] অগস্তাঃ। খনমানঃ। ধনিত্রৈঃ | প্রহজজাম। অপতাম্। বলমৃ। ইচ্ছমানঃ। 

|... ূ ূ উতো। বর্ণে খবি:। উগ্রঃ। পুপোষ। সত্যাঃ। দেবেযু। আইশিষঃ। জ্রগাম॥&॥ 

অয়মগন্তো! মদৃগুরুঃ খনিত্রেঃ ফলন্তোৎপাদনসাপনৈঃ যজস্তোজা দিকটি খনমানঃ 
ফলমভিমতমুৎপাদয়ন প্রজ্জাং' প্রকর্ষেণ পুনঃ পুনর্জায়মানমপত্যং কুলস্টাপতনসাধনং 
পুরাদিকং বলং চেচ্ছমানঃ লন্ যন্ব! প্রজাং তৃত্যাদিরপাং চেচ্ছন্ খধিঃ অতীন্তিস্- 
টা মহানুগ্তানঃ উগ্রঃ উদ্ৃগুর্ণঃ সংসারে সঞ্চরন্্প্যপাপঃ লন্নূতৌ। বর্ণ বর্ণৌ বর্ণনীয়া 
কারৌ কামং চ তপশ্চ পুপোষ সত্যা আশিষো দেবেষু দেবেভ্যে। জগাম প্রাপ্তবান্। 
ঘতো যং মহানুতাবঃ তন্মাদন্মন্ পাভীত্যর্থঃ ॥ (১ম-_১৭৯স_-৬ )॥ 

তি দ্বতীয়স্ত চতুর্থে ঘ্বাবিংশে! বর্গ; ॥ ২২। 
ইতি প্রথমে মণল ত্রয়োবিংশোইন্থবাকঃ ॥ ২৩॥ 

ৰ্ঁ ঞ 

অশীত্যধিক-শততম স্ক্তং। 
মধ চতুর্বিংশেহমবাকে, ছাদশসুত্তানি। তত্র যুবো রঞ্জাংলীতি দশ প্রথমং সুক্তং 

আগস্ত্যং ত্রেটুভং । তুহ্াদিপরিভাবয়েদমানিশক্তপঞ্চকমাস্থিনং যুবোর্দশাশ্বনং বা ইত্যনু- কমণিকা। এতদাদীনি ভূতীয়বঞ্জিতানি পঞ্চসক্তানি প্রাতরন্থবাকা শ্বিনশস্ত্রয়ো স্তরেটুতে ইদপি বিনিযুক্তানি। . অথাশ্বিন ইতি থণ্ডে হুত্রিতম-_যুবো রজাংলীতি পঞ্চানাং 
তুতীযমুদ্ধরেনিতি ॥ 

১ 



৪১৬ রি খাথেদ- াংহিত। | (১ মণ্ডল, ২৪ অগুবাক, ১৯, শী 

অথ প্রথম | 
৮ 

| | | | ] 
যুবো রজাংগি স্থয়মাপে! অশ্ব রথো যদ্ধাং পর্য্যণংলি দীয়ং। 

| | ] | 
হিরণাযয়। বাং পবয়ঃ প্রতষায়ম্মধ্বঃ পিবস্ত। উষসঃ সচেথে ॥ ১ 
গার, (অঞকি আরা ্ঁ ০০০০০ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ণ | | | | 
যুবোঃ। রজাংলি। সুহয়মাসঃ| অশ্বাঃ। রথঃ। যৎ। বাম্। পরি। না 

| | ] |. | | 
ছিরপ্যয়াঃ | বাম্। পবয়ঃ। প্রধায়ন। মধ্বঃ | পিবস্তৌ। উষপঃ। লচেথে ইতি ॥ ১। 

হে অশ্বিনৌ! যুবোঃ যুবয়োরশ্বাঃ রথবোঢারো রজাংসি রঞ্জকান্ লোকান্ শু! 

শোভননিয়মাঃ, লোকক্রয়সঞ্চারিণ ইত্যর্থঃ। কদেত্যাহ। যৎ যদা বাং রথঃ অর্ণাংি 

অরণীয়ানভিমতদেশান্ পরিদীয়ৎ পরিগচ্ছেৎ। পরিতো| গচ্ছতি বা তদেত্যর্থঃ| দীয়তিতি- 

কর্মী । তকতি দীয়তীতি তৎকর্শন্থ পাঠাৎ। কিঞ্চ ত্বদাগমনকালে যুবাং যুবয়োঃ গবঃ 

বজ্। রথনেম[ুয্া বা হিরণ্যঃ হিরগ্নয়াঃ ্রষায়ন পুষ্ণপ্তি অভিমতং | যদ! হিরগ্নয়ানি পবয়ো মধু 
পাত্রাপি তার যন্মাদেবং তণ্মাৎ যুব।ং মধেব! মধুনো মধুসদৃশস্ত সোমরসম্য কর্ম 

যষ্তী সোমরলং পিবস্তা বা শ্বাদয়ন্তৌ । উষসঃ উষঃস্বান্ধনি কালে দচেথে যজ্জং মন্নচ্ছেথে। 
অত ক্রমে! ন বিবক্ষিতঃ। উধঃকাল এবাগত্য মধুরং পোমর্সং পিবতমিত্যর্থঃ ॥ ১। 

অথ দ্বিতীয় ৃ 

| | | 
ষুবমত্যস্য/ব নক্গথে! যদ্বিপত্বনে! নর্য্যস্য প্রধজ্যোঃ | 

| | .. 
স্বস৷ যদাং বিশ্বগুভাঁ ভরাতি বাজায়েদে মধুপাবিষে চ॥২। 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 
্ 

| | ] [ | 
ধুবম। অত্যন্ত। অব। নক্ষথঃ। যৎ। খিহপত্মনঃ। নধ্যন্তা। প্রইযজ্যোঃ। 

| া ৃ ৃ | 
স্ববা। যৎ। বামূ। বিশ্বগৃতাঁইতি বিশ্বহগুতাঁ। ভরাতি। বাজায়। 

| ৮ 

ঈরন্দে। মধুহপৌ। ইযে। চ॥২। 



২ পটুক,$.বধ্যার, ২৩ ধর্গ।] অশীত্যধিক-খততত্বং সুক্তং। 8১৭ 

ছে অস্বিনৌ | ঘুবং যুধাং যৎ যদ ,অত্যন্তাতনশীলন্ত লততপঞ্চরিণো বিগত্বনঃ 
বিবিধগমনগ্ত বিচিত্রগমনন্ত বা নর্যান্ত মনুয্াণাং হিতন্য প্রধজ্যোঃ গ্রকর্ষেণ পৃজ্যস্ত। 

 এতানি কর্মমণি যষ্ঠ্স্তানি। উক্তরূপং রথং অব অবস্তাৎ তছুদয়াৎ ূর্বং নক্ষথো ব্যাপ্থো 

দেবধঞ্জনং গন্ং। কিঞ্চ যৎ যদাহে বিশ্বগুতা দর্বস্ততৌ সর্ববদোদগৃর্ণো বা বাং যুবয়োঃ 

খ্সা দ্বস্থস্থানীয়াঃ হ্বয়ংসারিণী বোষাঃ ভরাতি পোষতে। ত্বদাগমনাঘ প্রভাতং করোতি। 
হে মধুপৌ মধুরস্ত লোমরপন্ত পাতারো যুবাং যজমানো বাজায় বলায় গমনায় বাঁ 
ই প্রভৃতারায় ঈটে সৌতি তদা রখং প্রাপ্পুথ ইতার্থঃ॥ (১ম--১৮*হ-২ক)1 

চা 

রঙ 

| 
যুবং পয় উত্তিয়ায়ামধত্তং প্ধমাম।য়।মব পূর্বযং গোঃ। 

| | | 
অন্তর্যঘনিনো বামৃতপসূহ্বারো ন শুচির্যজতে হুবিম্বান্॥ ৩॥ 

--* অথ পদপাঠ:০-- 

| | | | 
ঘুবমূ। পয়ঃ। উত্রিয়ায়াম। অধত্তম। পকমূ। আমায়াম। অব! পূর্বযযু। গোঃ। 

| | | 
অন্তঃ। যৎ। বনিনঃ।| বাম্। খতগস্ইত্যুতইপস্থ। হ্বারঃ। ন। 

| | | 
শুচিঃ| যজতে। হবিম্মান॥ ৩॥ 

হে অশ্বিলো! যুবং ধুবাং উজ্িয়ায়াং গোনামৈতৎ ভোগোৎআবিণযাং গৰি পয়ঃ অধভং 

অধারয়ূতং স্থাপিতবস্তো। তথা আমায়াং অপক্ায়াং পন্ধং পরিপক্কং ভোগযোগ্যং গো-লত্বদ্ধি 

ষ্ধং পূর্বব্ং পূর্ববভবং ত্রেবোৎপন্নং অব অবস্তাদধারয়তং। গবিক্ষীরমুৎপাগ্য পুনর্ভোগায় 

পৃথক রুতবস্তাবিত্যর্থ; | যৎ যন্মাৎ ছে খতপ-্থ! লত্ান্বরূপৌ যজ্ঞিয় হবির্ভক্ষয়িতারো বা হে 
অশ্বিনী বাং বনিনঃ উদ্কবতঃ উদকোপলক্ষিতহবিষ্বতে| যজ্ঞশ্য অত্তম্রধ্যে হবিম্মান্ প্রদেয়" 
হবিষ| তদান্ শুচিঃ শুদ্ধো যজমামে! যক্জতে পৃজয়তি | যুবং তদ্মাদেবমকুকতং যব যদৈবং 

যজমানঃ করোতি তদে হ্যর্থঃ | তত্র দৃষটাত্তঃ--বনিনো বনসমবন্ধি বৃক্ষসমৃহস্তান্তর্শধ্যে হ্বারো৷ ন 
চোর ইব স যথা জাগরূকো বর্তুতে তথ। য্জমানোগীত্যার্ঘ; | ( ১ম--১৮*হ-৩৭ )] 

অথ চতুর্থী 
| | | | 

যুবং হ. ঘর্মাং মধুমস্তমভ্রয়েপে! ন ক্ষোদোবশীতমেষে। 

| | | | 

তাং নরাবঙ্শিনা। পশ্বইী রখ্যেব চক্র. প্রতি যন্তি মধ্বঃ ॥ ৪ ॥ 

খথেদ-.২যর আই ..১৭১৯-৮৭-৮১০-৮৫৩ 



৬১৬ ্ মা পায়েদ-সংহিত| | [ ১ মণ্ডল, ২৪ অন্যা্ ১৮১ হু | 

--* অথ পদপাঠঃ *-- ৃ 

সু | | 

যুবম। হ। ঘর্শমূ। মধুহ্মস্তম। অজয়ে। অপঃ.। ন। ক্ষোদঃ। অবুণীতং | এষে। 

] | | | 
তৎ। বাম্। নরৌ। অশ্বিনা। পশ্বঃহইষ্টিঃ | রথ্যাহইব। চক্রা। প্রতি । যস্তি। মধবঃ॥ ৪1 

অব্রেতিহালমাহঃ--প্রবর্গ্যেণ প্রচরন্তমজ্িং রাক্ষদান্তপ্তে ঘর্শে পাতয়ন্। ল চ 

তণ্যমানোহশ্থিনৌ তুষ্টাব। তৌ চ গ্বত্যা হৃষ্টমনসাবরক্ষতামিতি। অপরেষৌ ক্ষিপ্- 

মপালয়তমিত্যাছরিতি । হে আশ্বনৌ! যুবং যুবাং ষধুমস্তং পয়োঘ্বতরূপাভ্যাং মধুভ্যাং 

তত্বস্তং ঘর্দং দীপ্তং প্রবর্গ্যং এষে সৌখামিচ্ছতে । অক্র যে এতন্নায়ে মহরধয়ে * ক্ষোনঃ 
ক্ষোদ্যাংলি ক্ষোগ্যমানানি অপো ন উদ্দকানীব অবৃণীতং অবারয়তং। ওফ্টে শৈত্যন্থখং 

কুতবস্তৌ তত্তঘর্দসকাশাপ্রক্ষিতবস্তাবিতার্থঃ। যদ্বা অভ্রয়ে ক্ষো৭্ঃ উদ্বকনামৈতৎ তেন 

তৎস্থং শৈত্যং লক্ষ্যতে। অপঃ ক্ষোর্দো ন অপ ইতি ফষ্ঠ্র্থে দ্বিতীয়া । উদ্কানাং 

শৈতাং যথা ভবতি ত্ধং। পক্ষান্তরে তু ঘর্খবং দীপ্তষগ্রিং মধুমত্তং কুত্বাবৃণীতং 

স্বথয়তমিত্যর্থঃ। তথ! চ মন্ত্রান্তরং-তগ্তং ঘর্দমোম্যাবস্তমক্রয় ইতি । তত্তন্মাৎ যণ্মাদেবং 

তন্মাৎ হে নঝৌ নেতারে। নরাকারৌ বা অশ্বিনা অশ্বিনৌ বাং যুবাত্যাং পশ্বইগিঃ। 

পণ্ডরিতার্নের্মাম। অগ্রিঃ পশুরাপীদিতাদি শ্রুতেঃ। যদ্বা পণ্ুপ্রিয়ত্বাৎ পশুরিত্যচাতে। 
তশ্বাগ্নেরিষ্টির্বতি | অগ্রো যাগঃ লর্বেবা যুদ্মবর্থং প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ। যঘ্ধা পণ্ডসাধ্ো 

যাগো যুবাভ্যাং প্রবর্তত ইতি শেষঃ। আশ্বিনং ধুআললামমালভেত যে! ছরব্রাক্ণঃ সোমং 
পিপাসেদিত্যাদিনাপ্য্বিভ্যাং পশুির্বহিতঃ | তথা মধব! মধুলৃশাঃ সোমরসা অপি যুবাত্যাং 

প্রতিযস্তি অভিগচ্ছস্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ-_রখোব চক্রা রথসন্বন্ধীনি চক্রা চক্রাণীব তানি 
যথা প্রবণদেশমভিগচ্ছস্তি তদ্বৎ ॥ ( ১ম--১৮০নু--৪খ) ॥ 

অথ পঞ্চমী-_- 
| | | ূ 

অ। বাং দানায় বরৃতীয় দত গোরোহেণ তৌগ্গ্যে। ন জিত্রিঃ। 

| | ৃ | 
. অপঃ ক্ষো৭গী সচতে মাহন|। বাং জুর্ণে। বামক্ষুরংহলো যক্জত্র। | ৫। 

--* অথ পদপাঠঃ *-__ 

| ] যা 
আ। বাম্। দানায়। ব্বৃতীয়। দআ। গোঃ। ওহেন। তৌগ্রাঃ। ন। জিত্রিঃ। * 

| | 
পপঃ। ক্ষোণী ইতি । লচতে। মাহিনা। বাম্। জঃ। বাম্। 

| 1 
অন্চুঃ1 অংহলঃ | যজক্রা | ৫॥ 



ডে ২ অষ্টক, ৪ অধ্যার, ২৪ বর্গ। ] অশীত্যধিক-শততমং সূক্তং |: ৪১৯. 
1 ১ 

হে দ্রত্রা! শক্মগাযুপক্ষযিতারাবস্থিনৌ বাং যুবয়োদ নায় অন্মদভিমতার় যুবাভাং 
বাহরিতুং আববৃতীগ্ন আবর্তয়ামি। যাগদেশং বতেরস্তাবিতণার্থস্েদং কেন লাধনে- 
নেতি। তছুচ্যতে। গোঃ গ্তিরূপায়া বাচঃ ওহেন বহনেন মাধনেন যদ্বা আবর্তনকাল, 
উচ্যতে। গোর্গংত্র্যাউষসো বহনেন জিব্রিঃ জীর্ণে। জয়শীলো বাতৌগ্র্ো ন তুগ্রাখ্যন্ত রাজ্ঞঃ 
পুত্রো ভূজ্যুরিব স যথা শব্রতিঃ সম্তাড্য সমুদ্রেপাতিতো যুবাং পরিতোত্ব স্বোদ্ধা- 
রায় স্বসমীপমানয়ত তথ্দিত্যর্থ:। ইয়যাখা।ি কা তুগ্রো হ ভূঙ্ছু।মংহপঃ পিপৃথো নাসতা ভুজ্যু- মিত্যাদিযু প্রলিদ্ধ1! চ কিমাশ্চর্যামহমাবর্তয়ামীতি। কিন্তু অপঃ ক্ষোনী অপ ইত্যন্তরিক্ষ- 
নাম ক্ষোণী ক্ষোণীতি ,পৃথিবীনাম গ্যাবাপৃথিব্যাবপিবাং যুবয়োর্্াহিনা মাহাত্যেন 
যুবয়োঃ গ্রসাদেন সর্ব্বোপকারিণ্যাবিতিখ্যাতিং সর্ব গ্রদেশব্যাপিত্বং বা সচতে সেবতে; 
গ্রত্যেকং। যা বাং মাহিনায়ে যজমানো গ্যাবাপুথিব্যৌ সচতে। কিধ্চ। ছে য্জত্রায়- 
বো! বাং যুবয়োঃ প্রসাদাদয়মধিঃ জর্ণ; জরয়াজীর্ণাজঃ সন্ংহসঃ পাপাৎ জরালক্ষণাৎ 
্রমচ্য অক্ষুং চিরকালব্যাপ্তো দীর্ঘজীনী ভূয়াৎ। যদ্বা হে যজক্রা! বাং প্রসাদাৎ জূ্ণো" 
দীর্ণো যজমানঃ অংহসো ছুরিতস্ত হত্ত্রীরপঃ উত্তলক্ষণানি লোমরসরূপাণদকানি ক্ষোণী- 
ক্ষো্যাং সপ্ম্যার্থে প্রগৃহাং ভূম্যাং চিরকালং অক্ষুর্বযাপ্ত: সন্ মহিনা মাহাত্মোন মচতে। 
দবিতীয়ো বাঁমিতায়মাদরার্থ;ঃ | (১ম--১৮০স_-৫খ ) | 

ইতি দ্বিতীয়স্য চতুর্থে ব্রয়োবিংশো! বর্গ: ॥ ২৩ | 

অথ ষষ্ঠী. 
| | _ | রা নি ফছ্যবেথে. নিযুতঃ স্বপানু উপ স্বধাভিঃ স্জথঃ পুরিমূ। 

| | প্রেদেষঘতো। ন সূরিরামহে দকে স্থব্রতে। ন বাজম॥ ৬ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | ৰ নি। য্। (বেধে ইতি। নিহ্যুতঃ| শ্বদানূ ইতি ৮ 
| | | 

স্বধাতিঃ। স্জথঃ। পুরম্ইদিম্। 

| | | 
| থেবৎ। বেষৎ। বাঁতঃ। ন। শ্বরিঃ। আ।। মহে। দদে। অুহব্রতঃ। ন। বাজম্৬ & 

হে সুদানু! শোভনদানাবঙ্থিশী যৎ যদ নিবুভোশ্বান নিধুবেধে নিযুঞজাথে নিয়োজয়ঃ তাভিরপ্মদ্যজ্ঞগমনা সংযুক্তো ভবণঃ1 / তদা ম্বধাভিরন্ৈস্তৎকারণৈ কুদকৈর্ববা' 
ঘিং বহুদাং ধাত্রীং-.পৃথিবীং উপস্থজধঃ উপস্থষ্টা কুকুতঃ। এবং লতি হরি স্তোতারে! 

১ ক &৮ত ০0 আছি 



হো 

? ৃ হিরা, | | 
আগতে] নরাং নৃষু প্রশস্তঃ কারাধুনীৰ চিতয়ং সহত্রৈঃ ॥ ৮॥ 

রত গ্থখেদ-সংতিত। | (১ যগুল, ২৪ খান সাক, ১৮৯ সত. 

জমানো বাতোন বায়ুরিব তদ্বৎ ক্ষিপ্রং যুবাং প্রেষৎ তর্পযতু বেষৎ ব্যাপ্সোতু কাময়তা 

বা। গ্রীণাতের্বেতেশ্চ লেটিরপে অনস্তরং স্ুব্রতো ন অতি প্রশস্তৃত্যাদি কর্মধানিং 
বাজমন্নং মহে মহত্বায় অয়ং যজমান আদদে আদত্তে স্বীকরোতি। আঙেদোনান্তাবিহবণে। 

ইত্যায্মনেপদং। লোপন্ত আত্মনেপদেঘিতি ত-লোপঃ। যদ্বা ছান্দসে লিটিরূপং শ্বীকুত্য 
মহত্বায় যুবামেবতর্পধত্বিত্যর্থঃ ॥ (১ম--১৮০স্-৩৭% ) | 

অথ সপ্তমী--- 

|. | ॥ | 
বয়ং চিদ্ধি বং জরিতারঃ সত্যা বিপন্যামহে বি পণির্িতাবান্। 

| ]. | |  অধাচিদ্ধি স্থাশ্বিনাবনিন্দ্য। পাথো। ছি ম্ব। বৃষণাবন্তিদেবমূ ॥ ৭ 

--* অথ পদপাঠঃ *__ 

| ৰ | | 
বয়ম্। চিৎ। হি। বাস্। জরিতারঃ| লত্যাঃ। বিপন্যামহে। বি। পণিঃ। ছ্থিতইবান্। 

| 
অধথ। চিৎ। হি। স্ম। অশ্বিনী । অনিন্দযা। পাথঃ। হি। শ্ম। 

৬ এটি এরা এ এ | ও আহ ক কপ 

| | 

বষণৌ। অঅভ্তিহদেবষূ ॥ ৭ ॥ 
. ॥ 

বয়ং চিদ্ধি বয়মপি জরিতারঃ তব স্তোতারঃ সত্যাঃ লতাফলাঃ সন্ত! নিপন্যামঞ্থে 

বিবিধং ভ্বমঃ। পণিঃ পণাধারো দ্রোণকলশে। বিহিতবান্ স্থাপিতরসবানাসীৎ। 

যদ্বা পণির্ব্বণিকৃলুব্ধকঃ অয়ষ্টাহিতবান্ নিয়ত ধনো ধনাট্যোপ্য়ষ্টা বি বিযুজ্যত্তাং। উপ্পা 

শ্রুতের্ষোগাক্রিয়াধ্যাহারঃ। অপ অপিচ চিদ্ধিগ্ধ এতেত্রয়ঃ পুরণাঃ। হে অশ্বিনী! 

অনিন্দ্য। গ্রশস্তনামৈতৎ। হে প্রশস্তে বুষণৌ |! হে কামানাং বধিতাবৌ। যুবাং অন্তি 

দেবং দেঁবানামস্তিকে পাথঃ সোমং পিবথঃ| যদ্বা অস্তিকে বর্ভমানং দ্েবান্ গ্রাপ্,বানং 

সোমমিতি যোজ্যমূ॥ (১ম-১৮৯--৭ধ। ॥ 
চি 

অথাষ্টমী-_ 

| |; 1 | 
যুবাং চিদ্ধিত্ব।শ্বিন।বনথ দ্যন্িরুদ্রস্ত প্রস্রবণন্ত লাতো। 



২ পক, ৪ অধ্যায়, ২৪ বর্গ। ] অপীত্যধিক-শততমং সৃক্তং। ৪২১ 
০ ভাথ পদরপাঠঃ *-_ 

: | | : | যুবাম্। চিৎ। হি। ন্র। অখ্থিলৌ। অনু দ্বান্। বিহরদ্রম্ত। প্রহস্রবণস্য | লাতোৌ। 

| ... | ূ অগস্তযঃ | নরাম্। ঘৃযু। প্রহশভ্তঃ। কারাধূনী ইব। চিতয়ৎ। লহট্বৈঃ ॥৮॥ 

চিদ্ধি্বেতি ত্রয়ঃ পৃরণাঃ | হে অশ্থিলৌ! যুবাং অনুদান্ প্রতিদিনং নিরুদ্রস্ত বিশি- 
ফ্লোঞ্চরপছুঃখদ্রোবণন্ত বিবিপরোরয়মাণদ্রবণবতে! বা প্রঅবণস্য বষ্াদকসংস্ত্যায়ন্য লা তো 
রাতে নিমিততভূতে লতি অগন্ত্য এতন্রামা মহধিঃ নরাং নেত ণাং কর্মনির্বব!হকানাং 
মনুযাণাং হৃযু যেষু তাদৃশা মন্ুযাাঃ লত্তি তেতু প্রশস্ত: প্রশন্ততরোহয়ং পহশৈঃ অপরিমিতৈঃ 
স্তোব্ৈঃ চিতয়ৎ চেতয়তি স্তত্যা প্রবোধয়তি। তত্র ৃষ্টাস্তঃ__কারাধুনীব কারাশবন্তস্ত 
ধূনয়িতা উৎপাদয়িতা শঙ্খ/দিঃ স ইব যত্বৈতদপ্যগন্তা বি বিশেষণং কারঃ শবয়িত। 
হোত্রাদিঃ তস্ত ধুনিঃ কম্পয়িতা প্রেরকইব। ইবেতি লংগ্রত্যর্থে। অস্ত্যপমার্থস্ত নংগ্রত্যর্থে 
প্রয়াগ ইতি নিরুক্তম্ ॥ ( ১য--১৮০স--৮খ ) 0 , 

ন্ গড 

গঃ 

অথ নবমী-_- 
| না | | | প্র যদ্বছেথে মহিন। রথশ্য প্র স্পন্দর। যাথে। মন্নষো ন হোতা ।; 

| | | |. | * ধর্তং সুরিভ্য উত ঝ| স্বশ্ব্যং নাসত্য রায়ষ/চঃ সাম ।১॥ 

--গ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | | গ্র। যং। বহেথে ইতি। মহিনা। রথস্ত। প্র। স্পঞ্জ । যাথঃ। মন্তুষঃ | ন। হোতা। 

| | ] | . 'তস। স্থবিইত্যঃ। উত। বা। স্বুজশ্ব্যম্। নাসতা। রয্িংসাচঃ। স্যাম ॥ ৯ | 

হে অস্থিনৌ! যুবাং রৎস্ত গমনসাধনন্ত মহিনা মহত্বেন যৎ য্যাৎ প্রবহেণে ধারয়েখে। 
যজং যন্বা রথন্ত সব্গগমনসাধনন্ত যাগন্ত ধুরং বহতঃ । তথ! হে স্পন্্রা! স্পন্দনশীলো। যুবং যাথা গচ্ছথঃ। ্বস্থানং বজ্ঞারস্তে আগচ্ছথঃ। যজ্ঞসমাপ্তো পুনর্গচ্ছথশ্চ। তত্র দৃষটান্তঃ_ মনুষে। 
খিতা ন মনুত্ন্ত যজ্মানস্ত হোতা যথা যজ্ঞপ্র/রস্তে আগচ্ছস্ত কর্ণণ্যপবৃতে পুনর্পিচ্ছিতি তৎ। আগমন সময়ে হরিত্যঃ স্তোতৃভ্যঃ ধততং ধারয়তং ফলং উত বা স্বশ্বযং শোতভনাশসমূহং 
ং মাদত্যা সন্তু ভবৌ পত্যৌ ন লতে)) অলত্যৌ ন অলত্যো নাসতেটো হে তাদ্বশে। 
গ্রহাদরযিপাচে ধমলমবায়িনঃ সাম ভবেম॥ (১ম-১৮০হু- ১৬) 

ঈদ 



184 

৪২২ ধখেদ-সংহিত1 | [১ মুল, ২: অহুবাক১৯১ 
৮ ৃ অথ দশমী--- * . . 

| | . | | . 1 
৬ বাং রখং বয়নগ্ধা। ছবেষ স্তোমৈরস্থিন| . হৃব্ভায় নব্যমূ। 

| | " | 
অরিষউটনেমিং পরি গ্ামিয়ানং বিদ্তামেষং বূজনং জীরদানুমূ ॥ ১০। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

মি, |. | | তম্। বাম্। রথম্। বয়ম। অদ্য | ছবেম।" স্তোমৈঃ | অস্বিনা। সুবিতায়। নবামূ। 

] | | ] | | 
অরিষ্টহনেমিম্। পরি। গ্যামূ। ইয়ানম্। বিগ্ভাম। ইফম্। বৃজনমৃ। জীরদান্ুম্॥ ১০। 

হে অশ্থিনা অশ্থিনৌ ! বাং যুলয়োঃ সম্বন্ধিনং তং শীগ্রগমনেন স্তত্যং রথং বয়মাস্তা 
অগ্যাস্মিন্ নুত্যেইহনি হুনেম আহ্বয়েম। কেন লাধনেনেতি উচাতে। স্তেমৈঃ স্তোটঃ। 
কিমর্থং ? সুবিতায় সুষ্ঠু প্রাপ্য়ে। কীদৃশং ? নব্যং গ্তৃতযং নৃতনং বা তথা অরিষ্টনেনং 
আঅহিংসিত চক্রবলয়ং গ্যাং পরীযানং ছালোকন্তয পরিতো গচ্ছন্তং বিগ্বামেত|দিগতম্ ॥ ১০। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত চতুর্থে চতুর্ববিংশো বর্গ ॥ ২৪ ॥ 

একাশীত্যধিক-শততমৎ সৃক্তং। 
স্পা ৩28 8১০ ০ 

কছু প্রেষ্ঠাবিতি নবর্চং দ্িতীয়ং সুক্তং আগন্তাং বৈঠুতমাস্রিনং । কছননেতানুকন্তং। 
প্রাতরনু বাক|শ্বিনশস্ত্রয়োর্র্বিনিয়োগঃ। পূর্বব সুক্ত এবোক্তঃ ॥ 

তঠে প্রথম. 

। | |. ৃ 
কছু প্রেষ্টাবিষাং রয়ীন।মধ্বধ্যস্ত। যছুঙ্গিনীথে। অপামূ। 

পার এ | জয়ং বাং যঙ্ডে। অকৃত প্রশস্তিং বস্ুধিতী আবত।রা উনানামূ। ১ 



পন, ও অগা ২৫ বর্গী।] একামীতাদিক-পততমং গৃত্তং| .". ৪২৩ 
| -:* অথ পদপাঠঃ *__ 

এ: ূ ৎ। উ' ইতি। প্রোষ্ঠো। ইযামূ। রয়ীণাম। অপ্বব্ধ্যন্তা। যং। উৎইনিনীধঃ। অপাম্। 

| ] অযসূ। বাম্। যজ্ঞা। অকুত। প্রইশস্তিম্। বন্ৃধিতী তি 
রক 

রি | |  বস্থুহধিতী। আবতারা। জনানাম্ | ১॥ 
/ 

হে অশ্িনৌ! প্রষ্ঠৌ প্রিয়তমৌ বাং যুবাং কণকদা ইযাং । ইয্স্তে ইতি ইঃ 
তধাং। ই্যমাণানামন্্রানাং রয়ীণাং। কর্ণ রষ্টযো। অন্নানি ধনানি চ উত্রিনীথঃ উর্দং পথথঃ| অধ্বর্ধ্যস্তা অধ্বরং পারযিতুমিচ্ছন্তো ধুবাং অপাং বষ্যাদকানাং বষ্যাদকানি চান্লিনীথঃ উৎকুষ্ট্ং অধঃপ্রাপয়থ ইতি । যৎ তং কদাকস্বাদেবমুচ্যত ইতি উচ্যতে। অয়ং 

যন্ঞোহম্মাভিরন্ৃষীয়মানে! বাং যুবয়োরেব প্রশান্তিং প্রশংলাং স্ততিমক্ৃত করোতি। যল্জে 
শংলনীয়ানি শস্ত্রাণি যুসামেব প্রশংলত্ভীতার্থঃ | যন্যাদেবং তম্মাং তে বসুধিতী বস্থনো ধনস্য 
ধাতারৌ বস্তব্যকষ্ঠাণৌ তথা হে জনানামনিতারাবুক্তলক্ষণৌ যুবাং কদান্লানাং ধনানাং ট 
তার তবথ ইতি ॥ (১ম-১৮১স_-১খ) | 

অথ দ্বিতীয়া-_ 

| | পা | আ বামশ্বাসঃ শুচয়ঃ পয়স্পাবাতরংহসো দিব্যা অত। 

| | | | 
মশোজুবে। বষণে। বীতপুষ্ঠ। এহ স্বর।জে। অশ্রিন। বহস্ত॥২॥ 

এ খু এ ডি 

--* অথ পদপাঠঃ *-. 

| | | | | মা। বাম। অশ্বালঃ | শুচয়ঃ। পয়ঃহপাঃ | বাতহবংহসঃ। দিব্যাসঃ। অত্যাঃ। 

| ] | | মনইইজুবঃ। বৃষণঃ। বীতংপৃষ্ঠাঃ। আ। ইহ। ম্বহরাজঃ। অশ্বিনা। বহস্ত ॥২। 

মনা আশ্বনৌ শৌতনাঙ্বযুজৌ বাং যুবাং অশ্বাসঃ ুদ্মদীয়া ইহান্মিন যজ্জে জাবহস্ত পযন্ত। অবশিষ্টানব বিশেষণানি কাদবশাস্তে শুচযঃ শুদ্ধা দীপ্তা বা পয়ন্তাঃ বটুদকম্ তার; বাতরংইসঃ যাযুবেগাঃ দিব্যাঃ দিবিতবাঃ অত্যাঃ অতনমীলাঃ মনোজুবঃ মনোজবাঃ গো বর্ষকা যুবান ইত্যর্ঘঃ | বীতপৃষ্ঠাঃ কাত্তপৃষ্ঠাঃ বপুম্বন্ত ইত্যর্থঃ। শ্বরাজঃ ্ব়মেব অযানা; ঈৃশাঃ বহস্ত ॥ -(.১ম -১৮১নু--২খ )॥ 
্ 



৪২৪ খখ্বেদ-সংহিত! | [ ১ মণ্ডল, ২৪ অনুধাক?১৮১ গুক। 

অথ তৃতীয়! . 

ট | | | 
আ। বাং রাথে| বনিন প্রবস্বানতস্থপ্রবন্ধুরঃ সুবিতায় গম্যাঃ। 

| পি | | | |... 
রঃ স্থাতার। মনলে। জবীযানহং পূর্কো। যতো! ধিষ্যায়ঃ ॥ ৩। 

রী --* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| | ] | | 
অ|। বাম্। রথঃ। অবনিঃ|। ন। প্রবন্ধান্। স্বপ্রহবন্ধুরঃ। সুবিতায়। গম্য।ঃ। 

শ্মচ ব্ঞ্ জী পপ ম্প আপ 
০] 

| | | | | | 
বৃষ্ঃ। স্থাতারা। মনলঃ। জবীয়ান। অহম্ইপূর্বঃ | যজতঃ। ধিষট্যা। যঃ ॥৩। 

| পুর্ববমন্ত্রেহশ্বব্যাজে নাশ্বিনোরাগমনমুত্ং। অনেন রখবাজেনোচ্যতে | হে শিফ্কা! 

উন্রতস্থানার্হে স্থাতারাম্বরথাধিষ্ঠান্ঠে বাং যুবয়োর্যোরখোন্তি স সুবিতায় শোভনফলায়াগমা। 
অন্মদ্ যজ্ঞমাগচ্ছতু। পুরুষব্যতায়ঃ। কীরদুশো রথ ইতি দ বিশেষ্যতে । অবনির্ন গ্রবস্ধান 

ভূমিরিবাত্যন্তবিষ্তারবান্ স্থপ্রবন্ধুরঃ বিস্তীর্পপুরোভাগঃ বষ্ণঃ বর্ষকন্তাশ্বস্ত মনসোইগি 

জবীয়ান্ মনোবেগবানিত্যর্থট । অহং পূর্ববঃ অহস্কারপূর্বঃ মনস্বীবাত্যুদার যজতো যা 
ঈদৃশোরথ আগচ্ছতু ॥ (১ম--১৮১স্থ--৩খ)। 

& ও নী 

গু 

অথ চতুর্থী_ 
| ৰা ] | | 

ইহেহু জাত। সমবাবশীত।মরেপলা তত্ব! ৩ নামভিঃ ম্বৈঃ। 

| | | | 

জিফুবর্বামগ্যঃ সমথস্য সুরির্দেবো অন্য: স্থভগঃ পুত্র উহে॥ ৪1 

স৮* অধ পদপাঠঃ *-- 

| ূ | | | | ৃ 

ইহহইহ। জাতা। লম্। 'অবাবশীত|মূ। অরেপল!। তন্থা। নামইতি। দ্বেঃ। 

শট 

| নি 
জিষুঃ | বাম্। অন্য | নুইমখণ্য | শ্রিঃ। দিবঃ | অন্যঃ। মুহভগঃ | পুত্রঃ। উহে ৪1 

ৃ 
| 

. ছে অশ্বিনৌ! যুবাং লমবাবশীতাং লহ লম্যথা পুমঃপুনঃ স্থয়েথে কাময়েথাং ৭ পর 

পুরুষব্যত্যয়ঃ | কীদুশো৷ যুবাং ইহেহ জাত। উভাভ্যামিহ শব্দাভ্যাং মধ্যমোত্তমষ্ঠানে উচ্যেতে 

তন্কোঃ দনুতৌ হুর্ধযাচন্ত্রমলাবিতি যাবৎ। কুরধ্যাচন্ত্রমলাবিত্যেক' ইঞ্জিএনিরুভস্। গরু 
নাঃ 
টা 

চে রর 

"২ 



ক 

এক, ই সধ্যার, ২২ বর্ণ।] এক শীভ্যবিক.শততমং সুক্ং | ৪২৫ 
| অপাপো আধর্ববণস্য গুরোঃ শিরশ্ছেদনাবি ন| পাপলেপরহিতাবিতি ভাবঃ। আথর্ববণায়াশ্বিনা- : দ্ীচেঙ্যংশিরঃ! প্রত্যৈরয়তমিত্যার্দি মন্রর্ণা। কেন হেতুনেতি উচাতে-_-তম্ব! শরীরেণ . শরীরসৌন্দ্যেপ নিমিত্েন ট্বৈর্মামতিঃ সবীয়র্মাহায্যাবিশিষ্টেঃ অস্বিনৌ নাসত্যাবিত্যাদি- ভিরপি রমণীয়শরীরবন্াৎ মহিমোপেতনামবন্াচ্ হেতোঃ সংস্তয়েখে ইতার্থঃ। যদ্বা অরেপলা তস্থেতি যোজ্যং। উক্তপ্রকাবেণ গুরুশিরশ্ছেবেদপাপাপেন শরীরেণ তাদুৃঙ্মহতবখ্যাপনে- নেতি যাবখ। কিঞ্চ বাং যুবয়োরন্য একোমপামন্তাস্তধিক্ষস্ত পূজঃ পুল্র স্থানীয়ঃ লোমঃ দরিযুর্জয়শীলঃ সুমখন্ত শোভনস্ত যক্তস্ত সুরঃ প্রেরয়িত। সনু উহ ধহতি শিশ্বং জগদ্ধারয়তি। 

চ্্রাযুনস্তগ্তোদয়ে সতি হোষধিবনষ্পতা।দয়ো বধ ত্তে। অগ্ঠঃ অপরঃ উত্তমস্থানে। দিবে হুলোকস্ত পুরঃ পুত্রস্থানীয় আদিত্য সুভগঃ শোভনরশ্মিরপধনঃ উে বহতি কৃতস্ং। এবং পৃথক জগন্লিরর্বাহকে মহান্ুত!বৌ যুবাং.সহ তুয়েখে। আত্র শিরুক্তম--ইহ চেহ চ জাতৌ নংভূয়েথে পাপেনালিপ্যমানয়া তশ্বা মামতিশ্ট ন্বৈভিফুরধ্বামন্যঃ সুমহতে! বলস্ভেরয়িতা 
মধ্যমে! দিবোইন্যঃ স্ভগঃ পুত্র উহাত আদিত্য ইতি ॥ ( ১ম--১৮১শ_-৪খ)॥ 

অথ পঞ্চমী-_. 
| | ০০৬ ূ | গ্র বাং নিচেরুঃ ককুহো বশী অনু পিশঙ্ষরূপ: সদ্ন|নি গম্যাঃ। 
পারার চি এ | হরী মন্যস্ত পীপয়ন্ত বাজৈমথ। রজাংস্তিনা বিঘোষৈঃ ॥ ৫) 

--০ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | গ্র। বাম্। নিইচেরুঃ| ককুহঃ। বশান। অহথ। পিশঙইরূপঃ| সদনানি। গম্যাঃ। 

| | | | | | হবী ইাত। অন্তন্ভ। পীপয়স্ত। বাজৈঃ। মা ।,রজাংলি। অশ্বিনা। বি। থোষৈঃ ॥ ৫ | 
হে অঙ্ষিলা! অশ্বিনো বাং যুবয়োর্মধ্ো অন্যন্ৈকস্ত ককুহঃ শ্রে্ঠঃ পিশঙ্গরূপঃ হিরণ্য- ্পঃ পীতবর্ণে! বা, বহুতিরক্ষা্যবয়বৈঃ নিরূপ্যমাণো বা। রথো বশান্ অন্থু কামান্নুলক্ষ্য ধথাকামং মনধ্যজগমনেচ্ছয়েত্যর্থঃ| যদ্ধা বশান্ স্বাধীনাঃ ককুহঃ দ্িশঃ দিগন্ভরালা- ঈক্রমেণ নীচৈরুচৈশ্চরন্ স্বস্থানাদ্মেবযজনাতিমুখং গচ্ছন্ স্নান অন্মদ্যাগগৃহাণি গ্রগম্যাঃ প্রকর্ষেণ গচ্ছতু । পুরুষব্যত্যয়ঃ। অত্র যদ্যগ্গ্যশ্তেতি নোক্ত, তথাপুযুত্তববাক্যে ওখোজত্বাদত্রাপি লভ্যতে। অন্ঠস্ত যুবয়োরষ্ঠতমস্য হরী আশ্বৌ রজাংসি লোকাঃ। অন্তর যোকশনো ঈনবাচকঃ। তে যজমানরূপা জনা ইতার্থঃ। তে চ মথ। মখনেনালোডনেন নপাদিতৈরবাতৈরকৈরামিক্ষাদিরপৈর্ধোধৈ: স্ু৩তিশ্ত আহ্বানা দশবিশিষ্টে্বা পীপয়্ত শাপ্যায়য়স্তি। (১ম--১৮১হ-৫খ )। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত চতুর্থে পঞ্চবংশো বর্গঃ ॥ ২৫ | 
মিরা 

খথেদ ২য় অষ্টক--১৮১-৮২০০-.৫৪ 



ডং সাথেদ-সংহিত| | [১ মগুল, ২৪ অঙ্থযাক। ১৮১ সুজ 

অথ বণঠী_- 
| | | ৮ 

শ্র বাং শরদ্ধান্থষতে ন নিষষাট পুব্বারিষশ্চয়তি মধ্ব ইফ্খন্। 

| । | | | | 
এবৈরম্যস্য লীপয্ত বাজৈরেষস্তীরধ্ব1 নগ্যে। ন আগুঃ ॥ ৬। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
প্র। বামূ। শরৎইবান্। বৃষতঃ। ন। নিষষাট্। পুর্ব: | ইফঃ। চরতি। মধবঃ। ইণ। 

] | [ ূ | | 
এবৈঃ। অন্যস্ত। পীপয়ন্ত। বাজৈঃ। বেষস্তীঃ। উর্াঃ | নস্তঃ। নঃ। আ। অগুঃ| ৬1 

হে অশ্বিনৌ! যুবাং যুবয্োরহ্যতমো মধ্যমস্থানঃ শরদ্বান্ শরণবান্ মেঘঃ বৃক্ষপর্ণ(দীন! 

বিশরণবান্ অথবা বহুসম্ঘংপরঃ পুর্বতনো নিত্য ইত্যর্থঃ। বৃষতে ন বধিতবেম্ত্ঃ দ 

ইব শক্রণাং নিঃষাট্ নিঃলারফ়িতা পন্ পৃ্বীর্বহ্বীঃ পুরাতনীর্ধব! ইঃ অন্নানি শন্তাদীস্াদি 

প্রচরতি প্রকর্ষেণ গচ্ছতি। মধ্যমস্থানশ্চন্ত্র ইতি পক্ষে শরঘান্ শরৎকালবান্ তন্মিন্ খতৌ 
হি চন্দ্রঃ ল্বদ্ধো ভবতি। তেন চ তৃণগুল্মৌষধ্যাদীনি বর্ধন্তে। ল কিমর্থমেবং করোতীতি 

উচ্যতে। মধ্ব ইঞ্চন্মধুনো মধুসতৃশন্ত হবিষঃ। কর্্মণি ষষ্ঠী। হবিরিচ্ছন্ তদর্থমেবং করোতি। 

 তথান্যাস্তোত্তমাদিত্যস্ত এবৈঃ কামৈঃ গমনৈর্ববা নিষিত্তভৃতৈ: পীপয়স্ত আপ্যায়য়ন্তি হবি- 

ভির্ষজমানাঃ। তুষ্টেন তেন প্রেরিতাঃ বেষস্তী ব্যাপয়স্তি। ভর্ধ। উন্নতা উত্তীরা নদ্েরন 

নদনশীল/ যথা নোইম্মদর্থ, আগুঃ আগচ্ছন্তি। (১ম--১৮১ম--৬খ) ॥ 

অথ'সপ্তমী-_ 

| | | 

অসঙ্জি বাং স্থবির বেধপ। গীর্ধ্বাহেল অশ্থিন| ত্রেধ। ক্ষরত্তী। 

ূ | ূ 
উপস্ততাববতং নাধমানং 'যামন্নযামগু,ণুতং হবং মে ?9॥ 

৯ জথ পদপাঠঃ *-- 

| 1 | 
অনর্জি। বাম্। ম্থবিরা। বেধসা। গীঃ। বাহেল। অঙ্বিনা | জ্েধা। করত্ী। 

রঃ 
| | । 0 | ৃ | ৃঁ 

উপহস্ততৌ। অবতম্্। নাধমানদ্। যামন। জযামন্। শৃখুতম। হবম। মে ৰ 
পে 



| 

পু 
) 

কশউক। ৪ অধ্যার, ২৬ বর্ণ।] একশীত্যধিক-শততমংসুক্তং ৪২, 
হে বেধসা! বিধাতারাবঙ্থিনৌ বাং যুবয়োঃ বাহেন দঢ়ে স্থৈ্ধ্য নিমিতুভূতে লতি গীঃ ্বতিরপাবাক্ অসঙজি স্জ্যতে | কীদৃশী সা স্থবির ? অত্যন্তংস্থিরা নিত্যাবেদময়ী জ্রেধা . মন্্াদিতেদেন ক্রিগ্রকারা ক্ষরস্তী যুবাং গচ্ছন্তী। ঈদৃশী স্ততিঃ কৃতেতার্ঘঃ। তথা উপগ্ততৌ তো নাধমানং অভিমতফলং যাচমানমবতং রক্ষতং তর্পয়তং বা। কিঞ্জ যামন্নযামন্ গমনে 

ভগমনে চ মে হবমাহ্ৰানং শৃখুতম্॥ ( ১ম--১৮১স্- ৭ঝ)॥ 

৮. 

অধথাষ্টমী-_ 

| | | | | উত স্তা বাং রুশতো! বপসসো গীন্ত্িধহিষি সদণি গিষ্বতে নূন 
| | ূ বষা বাং মেঘে| বৃষণ| পীপায় গোনঁ পেকে মনুষে। দশস্তাম্ ॥ ৮ ॥ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ ০*-_. 

| | ] | উত। স্তা। বাম্। রুশতঃ। বপজলঃ| গীঃ। জিইবর্ছিি। লদলি। পিন্বতে। নূন্। 

| | | বধা। বাম্। মেধঃ। বৃষণা। পীপায়। গোঃ। ন। সেকে। মন্ুষঃ। দশস্ন্ ॥ ৮॥ 

হে অশ্বিনী] বাং যুবয়ো রুশতো দীপ্ুস্ত বপ্সসো রূপট্টোব বপুষো৷ বা খ্যাপয়িত্রী পীঃ প্ততিবাক ত্রিবর্হিষি ত্রিধান্বাস্তীর্ণবর্হিষে সদপি যাগলদূনে নুন কর্মনেত্ন্ 
মনন পিশ্থতে আপ্যায়য়তি আপ্যায়য়তু বেচিত গ্রদানাদিনা। কেন প্রকারেণ উচ্যতে। 
হেবৃষণা | বধিতারৌ কামানাং বাং যুবয়োঃ স্বভুঁতোমেঘঃ সেক্তাজলদঃ প্রদানবিশেষো ব! 
বা বর্ষকঃ লন্ মনুষো মন্ম্যুন্ প্রতি দশত্ুন্ গ্রযচ্ছন্ পীপায় আপ্যায়য়তি। আপ্যায়নে- নত গোর্ন লেকে উদকলেক ইব সান্তবনাৎ লেক উদকন্তেব তদ্যথা আপ্যায়য়তি তধদতা্ঘট। যদ্ধা নেতি সম্প্রতার্থে। গোরুদকপ্ত সেকে নিমিত্তভৃতে লতি পীপায়েতি 
[ধঃ॥ (১য--১৮১স্--৪থ) | | 

অথ নবমী-_ 

| | | | বুখাং পুষেবাস্থিন। পুরদ্ধিররিমুযাং ন জরতে হুবিস্বান্। 

“বৰ যদ্বাং বরিবস্ত। গৃখানো বিদ্তামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ » ॥ 



87৭ 

৪২৮. খাখেদ-সংহিত। ॥. (১ মণ্ডল, ২৪ অন্বাক, ১৮, সুদ! 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ৃ 1 
যুবাম্। পুষাইইব। অশিনা। পুরম্হধিঃ। অগ্নিম। উষাম্। ন। জরতে। হবিষ্মানূ। 

| . | | 
ছবে। যঙ্খ। বাম্। এরিবস্তা। গৃণানঃ | বিগ্যম | ইধম্। বৃজণম্। জীরহদানুম্ ॥ ৯ 

হে অশ্বিনৌ! যুলাং পুবন্ধিব হৃপ্রজ্ঞঃ পুষে পোষক ইব- হবিঘান্ হবির্ক্তো জরা 
স্তোতি। যদ্ধা পুরদ্ধিঃ বহুনাং ধারয়িতী পৃষেব পৃথিবীব। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা । তাং যথা 

স্তোতি তত্বৎ। কিমিব? অগ্নিমুষাং ন আগ্নমুষসং চ যথা তথা যুবামপি প্রাতরস্ুবা কারন, 
শস্তয়ো রাশ্বিনক্রতুবদাগ্নেয়োবস্থয়োরপি সপ্তাবাদিতি ভাবং। কদেত্যাহ। যত যদা বরিবসব 
বগিবনস্তয়। পরিচর্য্যযা ঘুক্তো গৃণান£ স্তোতা বাং যুবাং ছবে স্ৌ তি তদা যজমানোহ্পি জবষ্ট 

' ইত্যর্থঃ। বিগ্বামেত্যাদ গতম্॥ ( ১ম--১৮১স নখ) 

ইতি দ্বিতীয়স্ত চতুর্ে ড় বিংশে! বর্গ; ॥ ২৬ 1 

দ্বাশীত্যধিক-শততমং সুত্তৃং। 
| ৯38 8৫০ 

অভূর্দিদমিত্যষ্টচ ং তৃতীয়ং স্ক্তমাশ্থিনং জাগতং অববিদ্ধগিতি যঠী। তত্ান্্রা নাসতা- 

বিত্যাষ্টমী চোভে ব্রিট্তে' । অভূর্িদমন্টোষ্যন্ত্ে ব্রি্রভাবিতান্ুক্রমণিকা। গ্রাতরন 
বাকাশ্বিনশস্্য়োজগতে ছন্দস্তপ্ত শিনিয়োগঃ । তথা চ সুত্রিতম্-অভূর্দিরং যো বাং 

গরিজমেতি ত্রীণি। ( ঈম-_-১৮২শ্)॥ 

তর প্রথমা 

| | | | | ্ 
অভূদিদং বযুনমোধু তুপত। রথে। বৃপর্থাম্মদত। মনীষিণঃ। 

| | | 
ধিয়ংজিন্ব। ধিষ্ঠ্যা বিশপল।বসূ দিবো ন পাত। স্থরৃতে শুচিত্রতা ॥ ১ 
ক (পপ ০০ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

৬ |] যা 1 | | ধিণঃ | 
ভুত । হদম্। বমুনম | ও ইতি। সু । ভূদত। রথঃ। বৃষণইবান। মদত । মনন 

] ও ৰ | 1 ॥ 
খিয়তইজিবা | ধিক্যা। বিশপলাবস্ ইতি। দিবঃ। ন পাতা । স্ৃখকতে। গুটিহবরত'॥ ? 



২ আটক, ও জধ্যার, ২৭ বর্গ। ] দ্যশীত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৪২৯ 
হে মনীধিণঃ | মনস্ষিনো মেধাবিন খতিজঃ অস্মাকমিদং বমুনং প্রজ্ঞানমতৃৎ॥। উৎপর্নং কীদুশং তদিতি উচ্যতে। বৃষগান্ অভিমত বর্ষণবান্ রথঃ.অশ্থিনোঃ লম্বদ্ধী গমনসাধনো বৃথঃ আগত ইতি শেষঃ। তস্থাবাস্থনৌ ওযু ভূষত ও ইতি নিপাতদ্বয় লমুদায়াত্মকৈকো নিপাতঃ। নুষ্ঠাতৃষত অভিমুপাভবত স্তোতুং তাদৃশৌ মান্মভাবাবশিনৌ মদত অস্তর্ভাবি- তণ্যর্থোয়ং মাদয়ত লম্ত/বয়ত। অশ্খিনৌ বিশেষ্বেতে সুককৃতে স্ুষ্ঠুকতধতে মহাং ধিয়ং 

জিম্বা কর্মণো বুদ্ধেব? জ্ীণয়িতারে খিষ্ট্যার্দিষণার্থো স্বত্যো বিশপলাবস্থ বিশাং প্রজানাং : 
অন্মাকং পালগ়িতৃুধনৌ বিশ পলাখ্যায়াঃ ছিন্নজজ্ঘায়াঃ হিরগ্মযজজ্যাপ্রদ্ানেন তথা- 
ভূতৌ সগ্ভোজজ্বামায়পীং বিশ পলায়া তা নিগমঃ | দির আদিতান্ত ন পাতা নপ্তারৌ নগাতগিতারো বা শুচিত্রতা দীপ্ুকর্াণৌ ঈদৃশবশ্থিনৌ মদূত। ( ১ম-১৮২স ১), 

অথ দ্বিতীয়া-_. 
| | | | | ইন্্রতম। হি ধিষ্া মরুভম। দত্। দংসিষ্ঠ। বথ্যা রথীতন| | 

$ 

| | | ঃ পুর্থ রথং বহথে মধ্ব, আাচিতং তেন দাশ্বাংসমুপ যাথে!। অশ্বিনা ॥ ২ ॥ 

--« অথ পদপাঠঃ ০-.. 

রি | ] | ] | ইন্্রইতমা। হি। ধিষ্ট্যা। মকুৎইতমা। দত্র]। দংপিষ্ঠা। বখ্যা। রথিইতম] 1 

ূর্ণমূ। রখম্। বহেখে তি রা পাহচিতদ | রা লন 

| 
উপ। যাথঃ| অশ্বিন ॥ ২) 

ছে অশ্বিনৌ। যুসামিক্্রতম! হি ঈশ্বরতমৌ খলু এবং প্রতিবিশেষণং হিঃ সন্বন্ধাঃ | তথ 
খষ্টা স্্তাহো/ মকুত্মা মক্ুদ্বত্বেগগামিনৌ মিতরাগিশৌ মিতরাবিণৌ বা দক্রা উপক্ষপত়্ি- তানৌ শত্রণাং দংপিষ্ঠা অতিশয়কর্্াণৌ বখ্যা রখাহেঁ রথবন্তৌ যথা রথিনো নেজারঃ আং শ্রেষ্ঠ রথীরধ্বরাণামিতি নেতৃপরতয়া ব্যাথা(তত্বাৎ ঈদুশো যুবাং মধ্বেট দৃশস্টোন তা তত বা পুর্ণং পুরিতং আচিতং সর্ববতঃ জন্নদ্ধং রথং বহেথে নয়ধঃ ॥ ২৪শোকতগ্ণবিশিষ্টেন রখেন। হে অশ্িিা! অঙ্িনৌ উক্তপুণবিশিক্টো সন্ত দাস্বাংল প্যাথং বজ্জমভিগ্রাপুথঃ ॥ (১ম-১৮২হ--২খ) ॥ 



৪৬৪ ধাঞ্সেদ-সংহিত। | [১ মণল, ২৪ অন্গুষাক) ১৮২ শুক 

অথ তৃতীয়।-_- 

ূ | ' | | | 
কিমত্র দশ্রা! কৃণুথঃ কিমালাথে জনে! যঃ কম্চিণহবিম'হীয়তে। 

ূ | | | 
অতি ক্রেমিষউং জুরতং পণেরম্থং জ্যোতির্বিপ্রায় কৃণুতং বচস্যবে ॥ ৩॥ 
ঞঁ চে সপ সি -স ্ 

২" অথ পদপাঠঃ *- | 

। রি ] 
কিহ। অজ । দআ। কুথুথঃ। কিম । আপাথে ইতি। জনঃ। যঃ। কঃ। 

| | 
চিৎ। অহবিঃ। মহীয়তে। 

জা) ক্রমিষ্টম্। কুরতগ। পণেঃ। ভা জ্যোতি: । বিপরায়। কুণুতম্। ই ॥ ৩1 

_ হে দ্আ ! উপক্ষপর়িতাবৌ যুবাং অজ্পান্মিনমন্তয্তে কিং কৃণুথঃ কুরুথঃ। হবিযোইভাবাদিতি 

ডাবঃ1 তব্রৈব কিমাসাথে কিং তিষ্ঠথঃ। অন্রেতুযক্তং কুত্রেত্যাহ_যঃ কশ্চিজ্জনো জন্মবান 

আহবিঃ যজ্ঞার্থহবীরহিতো মহীয়তে পৃজ্যতে স্বয়ং ন যুম্মন্ পূজয়তি তং জনমতিক্রমিষটং 

পরাভূয় তিষ্ঠতং ন কেবলমতিক্রমমাত্রং কিন্তু পণের্ববনিগ-ভূতস্ত লুব্ধকন্তায়্রুঃ তস্যাহম্ গ্রা 

জুরতং অহিংলিষ্টং .অনীনশতং বিপ্রায় মেধাবিনে বচন্তবে বচসঃ স্তোব্ররূপ্য যুবাড্যা" 

মিচ্ছতে | মহাং জ্যোতিঃ কৃথুতং যুগ্মদ্যজনবিষয়জ্ঞানং কুরুতম্॥ (১ম-১৮২ম্থ-৩খ)| 

অথ চতুর্থী 

| | | ূ | 
জন্তয়তমভিতো। রায়তঃ শুনে! হতং ম্বধে! বিদথস্তা্যশ্বিন।! 

ূ | | 
বাচং বাচং জরিতুরত্বিনীং কৃতমুভা শংণং নাসত্যাবঙং মম॥8॥ 

-_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | ১ এ জার জংভয়তঙ্। অতিতঃ। রায়তঃ। গুনঃ। হতম্। মৃধঃ। বিদণুঃ। তানি। অশ্বিনা। 

্ রঃ | রি 
বাচম্থবাচদ্। জরিতুঃ। রযিনীদ।কৃতদ্। উত। | শংলম্। নালতা।। অবতম্। মম 188) 



থি আট, ৪ অধ্যার, ২৭ ধর্গ।) স্বীত্যধিক-শততং সুক্তং। 85 
হে অঙ্গিনৌ! রায়ত। নিন্দতঃ শবয়তোইম্মান্ হস্বং আগচ্ছতো রব! শুনঃ খমদৃশান্ 

ক্াভিতোজংভয়তং নাশয়তং | তথামুধ স্তেষাং মংগ্রামাণ্ সংগ্রামং কুর্ববতো বা হতং মারয়তং 
তানি হননোপায়ান বিদথুঃ জানীগঃ। কিঞ্চ জবিতুর্যাম্মান স্তোতুর্বাচংহবাচং তাং তাং স্ততি-. পক্ষণাং বাচংরত্বিনীং কুতং দর্ববামপিস্বতিং রমনীয়ফলবতীং কুরুতং | হে নাসতা | লত্য- ভূতৌ যুবামুতাউতৌ মম মর্দীয়াংশং সং গ্তিং মবতং রক্ষতম্॥ (১ম--১৮২স্থ--৪খ )। 

অথ পঞ্চমী-_. 
| | | | | মুবমেতং চক্রথ্ঃ পিদ্ধুযু প্রবমাতুন্বস্তং পক্ষিণং তৌগ্রায় কম্। 

| | | | | যেন দেবত্র। মনসা নিরহখ্ঃ হপগুনীপেতথ্ঃ ক্ষোদসে। মহঃ॥ ৫॥ 
--* অথ পদপাঠঃ *-_- 

ৃ | | | মম এতস্। চক্রধুঃ। সিদ্ধুযু। প্লদম্। আব্বন্হবস্তমূ। পক্ষিণমূ। তৌগ্যায়। কম্। 

রা দেবইক্রা। না নিঃংউহথুঃ। স্মংপপ্তনি। পেতথুঃ | নি মহঃ ॥ ৫॥ 

হে অশ্বিনৌ! যুবং যুবাং সিল্ধুযু সমুদ্রোদকেযু এতং প্রবং গ্রদিদ্বপ্,তিসাধনং বং শাবং আত্বনস্তং দাঢবস্তং পক্ষিণং পক্ষবদগতিসাধনরথবস্তং তোগ্র্যায়তুগ্রনায়ো রাজ; গায় ভুছছানায়ে রাজ্ঞেকং সখকরং চক্রথুঃ তৌগ্রযোভুজ্যরাজা সযুদ্রবর্তীঁ ললেনঃ গরচক্রং প্রমথিতুং প্রস্থিতঃ। তং প্রতীপবলান্তাগত্যাপাতয়ন্ ল চ প্রসাদফলকরাশ্থিনো তা স্বাত্মানং চ ররক্ষেত্যয়মিতিহাসো বুধ! পূর্ববং প্রপঞ্চিতঃ। যদ্ধা কমিতি পদপূরণঃ। চ্ জলসঞ্চারিরধন্ত লহায়ভুতান্ বহুন্ রখাদীনকুরুতমিত্যরথঃ। অয়মর্থস্ততমৃহথূর্নোৌভিঃ টততো নাব স্ত্িভী রটৈরিত্যাদিমন্ত্রান্তরেযু প্রসিদ্ধঃ। যেন ুক্দ্ধতেন প্লবেন দেবর গিবেধু মধ্যে মনসান্থগ্রহযুক্য| বৃদ্ধা যেন মনসেতি বা যোজ্যং নিরহথুঃ নির্গমনং কুরুথঃ। স ঈপপ্তনি শোতনপতনং যথা ভবতি স্থুপতনৌ যুবাং মহো মহতঃ ক্ষোদসঃ। উদক- নামৈতৎ| উদ্কাৎ পেতথুঃ তরধঃগতথ উত্তরীতুম্॥ ( ১ম-_-১৮২স্থ-_-৫খ)। 
॥ ইতি ত্িতীয়ন্ত চতুর্ধে সপ্তবিংশো বর্গঃ ॥ ২৭ 

বা 

অথ যষ্ঠী-_ 
টির ৪. 2 এ: | ৃ অববিদ্ধং ' তোগ্যমপন্থ ১ স্তরনারস্তণে তমপি প্রবিদ্ধমূ। 

| | | | ততো নাবে। জঠলস্য জুউ! উদস্বিভ্যামিষিতাঃ পারয়স্তি ॥ ৬ 



৪৩২ খাথেদ-নংছিত1 | [১ মণ্ডল, ২৪ অন্গুবাক, ১৮২? 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

। | | অবহবিদ্ধম। তোগ্রযম। অপইন্থ। অস্তঃ। অনারভ্তণে । তমনি। গ্রহবিদ্ধমূ। 

| | | | | চতত্রঃ। নাবঃ। জঠলস্ত। জুষ্টাঃ। উৎ। অশ্বিইভ্যাম্। ইবিতাঃ। প্রারয়স্তি | ৬ 

. অপশ্বস্তত্মধ্যে অববিদ্ধং অবস্তাচ্ছক্রতিঃ পাতিতং অনারস্তণে আলম্তনরহিতে 
তমোবভমঃ দৃষ্টিখ্বালাদপ্রতিবন্ধকে জলমধ্যে প্রবিদ্ধং প্রকর্ষেণপীড়িতং তে 
ভুজুং জঠলন্ড জঠরস্ত জঠরবছুদ্কধারকন্ত মধ্যে জুষ্টাঃ সেবিতাঃ। যদ্ব। কর্ধাণি ফর 
জঠরং প্রাপ্তাঃ অন্তর্জলং প্রবিষ্টাঃ । অশ্বিত্যামিষিতাঃ চতজ্রে। নাব উৎপারয়ত্তি উ 
প্রাপয়ন্তি ॥ (৯ম--১৮২হ-৬ক্কা)। 

অথ লপ্তমী-_ 

| ি | | কঃ স্থিদক্ষে। নিষ্টিতো মধ্যে অর্ণসো যং তৌগ্রোযা নাধিতঃ পর্য্যফন্বং 

| | | | 
পণ। মৃগস্ত পতরেরিবারভ 'উদশ্বিন! উহ্থঃ শ্োমতায় কম্॥৭। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| 
কঃ। ম্থিৎ। বৃক্ষঃ। নিঃইস্থিতঃ| মধ্যে । অর্ণপঃ। মম তোগ্যঃ। 

| 
নাধিতঃ। পরিহঅসম্বজৎ। 

প 

| | | | , 
পর্ণা। মুগন্ত। পতরোঃইইব। আহইরতে। উৎ। অস্বিনৌ। উহথুঃ। শ্রোমতায়। কম্1?1 

কঃ স্থিৎ কশ্চিদনুগ্রাহকোবৃক্ষঃ বৃক্ষবিকারোরথঃ | বিকারেপ্ররৃতিশবঃ। যদ্থা সংস্তা 

ভিপ্রায়মেতৎ। স্তোত্রাখ্যে। বৃক্ষ ইতার্থঃ। কীদুশো রথঃ? নিষ্টিতঃ নিশ্চলং বর্তমান কুত্রেতি 

উচ্যতে। অর্ণলঃ উদ্নকন্ত মধ্যে যং ব্ৃক্ষং তৌগ্যঃ তুগ্রপুত্রো ভুঙনার্নাধিতো যাঃমানঃ 

পর্যযযন্থজৎ পরিঘক্তমকরোৎ। আলহনে দৃষটান্তঃ-পতরোঃ পতনশীলম্ত মৃগন্ত মার্জিত 
শোধযিতৃহিংদকাদেরারতে আলম্বনায্ধ পর্ণানীব তানি যথা আলম্ষনায় প্রভবস্তি তৎ।: 

হে অশ্থিনৌ! শ্রোমতায় কীত্রিমন্বায় উদৃহথুঃ উর্দংপ্রাপয়থঃ। ত্ততিপক্ষে স্তোতাধ্য বদ. 

মাশ্রিতবস্তং তমূহথুরিতার্ঘঃ ॥ ( ১ম--১৮২শৃ--৭৭ )॥ 



পক, জধ্যার। ২৮ বর্গ।] ত্র্যশীত্যধিক-শ্ততমং,সুক্তিং | 

অথাষ্টমী__ 
1 | 

তন্বাং নরা নাসত্যাবনুষ্যাহ্াত্থাং মানাস উচথমবোচন্। 

৪৩৩ 

| | | 
অন্মাদছ্য সদসঃ সোম্যাদ। বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুমূ ॥ ৮ | 

»-* অথ পদপাঠঃ ০*-_ 
| ৃ | 

উৎ। বাঁম্। নরা। নাসত্যৌ। অন্ু। স্তাং। যৎ। বাম্। মানাসঃ। উচথম্। অবোচন্। 

| | | | 
অন্াং। অগ্ভ। লদসঃ। লোমাৎ। আ। লিগ্যাম। ইষমূ। বঙ্ঘনম্। জীরহদানুষ ৮ 

হে নরা! নেতারৌ কর্ণ নরাকারো বা। হে নাসত্যা! অপত্যরহিতো সত্যফলো বা। 
বা যুবাং তত্তাদৃশং স্তোত্রং অনুন্তাৎ অন্ুকুলং ভবতু অন্থু ভবতু ঝ। বাং তদিত্যুক্তং 
যদিত্যাহ, বাং প্রতিমানালঃ পূজানত্তোইন্মদীয়া হোত্রাদয়ো যৎ উচখং স্োত্রমবোচন্ অকুর্বন্ 
তথা মনতঘ্যাৎ। হে অশ্বিনৌ! অদ্যান্মিন প্রধানযাগপদিনে অস্মাদস্মাতিঃ ক্রিয়মাণাৎ লদদঃ 
মধন্ধিনঃ দোম্যাৎ সোমযাগসম্পাদকাৎ। আ ইত্যপ্যর্থে। অন্/তির্যজমানৈরগ্ঞক্রিয়ম!ণাদপি 
স্তোত্রাং গ্রীণয়তমিতি বিগ্যামেতি গতম্॥ ( ১ম--১৮৩হ ৮৭) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত চতুর্থেইই্টাবিংশো বর্গ; ॥২৮। 

্াশীত্যধিক-শততমং সুক্তং। 

তং যুঞ্জাথামিতি যড়চং চতুর্থং হুক্তং জৈটুভমাগন্ত্যং আশ্বিনং। অস্থক্রমণিকা_ 
ত যুঞ্জাথাং ষু। (১ম-_১৮৩স্থ)। | 

তত্র প্রথম।-_ 
| | | | | 

উ.যুজীথাং মনসো যো৷ জবায়ান্তিবদ্ধুরে। বৃষণ! যন্ত্িচক্রঃ | 
রা ওঃ ]. এ টি সাপযাথ হুক্কতে। ছরোণং ব্রিধাতুনা পতখে বির্পর্ণৈঃ॥ ১ ॥ 
| | -- রঃ পপাঠঃ*_ 

। 
হল ধুঙ্গাথাম। মনসঃ। যঃ। বয়ান অিংবদ্ুরঃ। বৃষণা। যঃ।  িহচ্তঃ। 
| 

| 
সিন. উপহযাথঃ। সু্কতঃ। ছুরোণম্। বিহাতুনা পতপঃ। বিঃ। ন। পরে ॥ ১॥ 

$ 

হি গা! বর্ধক কামামাং যুবাং তং বক্ষ্যমাণগুণবিশিষ্টং রথং যুঞ্জাথাং যোজয়তং। 
তমত্যক্ং কমিত্যাহ। যো রধঃ ব্রিবন্ধুরঃ জিগ্রকারসারধিস্থানঃ ব্ধুরং রথিনঃ স্থানমিত্যাহ 

ধধ্দে--২য় হাটু ....১৮১. 4৫. 4 + রি 



৪৩৪ .খোখেদ-লংহিত| | [১ মণ্ডল, ২৪ অনুবাক। ১৮৩ হৃ 
আয়াহার্বাউুপবন্ধুরেষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রাস্তরাৎ (খ* লং ৩1৩৭ )। যশ্চ ব্রিচন্রঃ চক্রত্রিতয়োপেত। পুনঃ ল এব বিশেষ্যতে। যেন রথেনোপযাথঃ উপাগচ্ছধঃ। কিং সুককতঃ? শোতন 
সোমাথ্যকর্মমবতে৷ যজমানস্ত ছুরোণং গৃহনামৈতৎ যাগগৃহং যেনেত্যুক্তং কেমেত্যাহ রিধাতুন 
ত্রিপ্রকারস্থানোপেতেন স্ুবর্ণরজততাগধাতুব্রয়োপেতেন বা! রথেন। গমনে দৃষ্টান্ত: 
বিরপর্ৈঃ পক্ষী পটকা শীরমপ্রযত্্েন গচ্ছতি তত্বহুক্তলক্ষণেন রথেন পতখঃ গচ্ছথঃ ॥ ১ | 

অথ দ্বিতীয়! 
| | রর রে 

হ্বদ্রথো বর্ততে য্নভিক্ষাং যতিষ্ঠথঃ ক্রতুমস্তান পৃষক্ষে। 

ূ | | | বপুর্বপুষ্য! সচতামিয়ং গীর্দিবে। ভুহিত্রোষস! সচোথে॥ ২। 
--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | স্বংবৎ। রথঃ। বর্ততে। যন্। অভি। ক্ষাম্। যৎ। তিষ্ঠথঃ। ক্রুতুইমস্তা | অন্থু। পৃক্ষে। 
০৮ বি ও আর র্ 

| ্ | | বপুঃ। বপুষ্কা। লচতাম্। ইন্সম। গীং। দিবঃ। ছুহিত্রা। উধসা। লচেখে ইতি (২) 

হে অঙ্বিনৌ! যুবয়ো রথঃ সু্ৎ শোভনবর্তনঃ শোন্তনচক্রপরিভ্রমণঃ ন্ গচ্ছন 
ক্ষামতিবতং তে দেবযজনভূসিং প্রতিগচ্ছতি। যৎ যং রং ক্রতুমস্তা সঙ্কল্পবন্তৌ কর্ণবন্তৌ 
বা পৃক্ষে অন্লনামৈতৎ তবিষি নিমিত্ততৃতে সতি অনু অদীত্যর্থে অধিতিষ্ঠণঃ আশ্রয়থঃ তাদৃশে! 
রখো দ্েব্যজনং প্রত্যাগত ইত্যর্থঃ। অনন্তবং বপুস্তা যুন্বদ্বপুষিহিতা শরীরবধ নীয়ং গীঃ। 
ইদানীং ক্রিয়মাণপ্রকারা গ্বাতিরূপা বাক্ বপুং সচতাং যুবাং চদ্দিবো ছ্যুলোকস্তাদিত্যন্ত বা 
ছুহিত্র! হুহিতৃস্থানীয়য়া উ্সা উষ্বোদেবতগ্না লচেথে যজ্ঞং লঙ্গচ্ছেখে উত্স্যাশ্বিনয়ে 
লমানকালতাদিতি ভাবঃ ॥ ( ১ম-_-১৮৩ক-২খ) | 

অথ তৃতীয়।-_- 

আতিতং সবৃঙং যে। রথে! ামনত্রভানি র্ডতে বান 

যেন নি নাসত্যেষয়খ্য বসত্াধস্তনয়ায বনে, চ॥৩| 

--* অথ পদপাঠ। ০০ 
| | ] | ] 1 

আ। তিষ্ঠতম্। নুইবৃতম্। জ্ঘঃ। রথঃ। বাম্। অন্ু। ব্রতানি। বর্ততে। হবিঘা্। 

| | ... | | 
মেন। লগ্লা। নাসভা!। ইবয়ধ্যৈ। বডিঃ। যাথঃ। তনয়ায়। ত্বনে। চ।৩॥ 



ই অক). ৪ জধ্যা়, ২৯ বর্গ। ] ্ রযশীত্যাধক-শততমং সুক্তং | ৪৩৫ হে অঙ্ষিনৌ। বাং যুখাং সুরত শোভনবর্তনং রং আতিঠতং আশ্রয়তং। যো রখো হবি্মান্। ঝষ্যর্থে প্রথম! ; হবিয্বাস্তো ব্বমানস্ত ত্রতানি কর্মমাণ্নুবর্তীতে | যা 

রহিত যুবামিষয়ধ্যৈ মজ্জং প্রাপ্ত যিচ্ছতযিতি শেষঃ) তেন রখেন বিঃ । গৃহনামৈতৎ ৮ মানগত যজ্ঞগৃহং তনয়ায় পুত্রলাভায় আনে আহত্মহিতায় চ যাথঃ ॥ ( ১ম--১৮৩শ ৩) ॥ 
ঞ 

ঠ গু 

পি 

অথ চতুর্থী 
| চা 2 মা বাং বকো! মা ব্বকীরাদধ্ীশ্ম। পরিবত মুত মাতিধক্তমূ। 

| ! টি ৰা | মং বাং ভাগো নিহিত ইয়ং গীর্দআবিমে বাং নিধয়ে। মধুনাম্ ॥ ৪ ॥ 
_* অথ প্রপাঠঃ *__ 

| মা। বামূ। বকঃ। মা। বৃকীঃ। আ। দর মা। পরি। 
1 বক্তম্। উত। যাঁ। অতি। ধক্তম্। 

| বাম্। ভাগঃ। নিইহিতঃ।, ইয়ম। গীঃ। দতৌ। ইমে। 
| বাম্ডী নিহধয়ঃ। মধৃনাম্ ॥ ৪ ॥ 

বুবয়োরনুগ্রহাদিতি শেষং। বৃকো হিংস- 
| তথা বৃকীঃ বৃকো। হিংসকাঃ অন্ঠা অপি 

কাধু। যুবামেব বা মাদবর্ধীদিতি যোজাং। তথাযুবাং মা: 
মাং। উত অপিচ মাতিধক্তং অন্মানতিক্রম্যান্তন্মৈ মাদত্তং | 
যুবয়োররধায় ্ীগো তজনীয়ো হবিরংশে নিহিতঃ| তথেয়ং 
তি শেষঃ। হে দত্রাবস্থিশৌ ! বাং যুবাত্যাং ইমে ইমান: 

নিধয়ো নিধানানি স্থাপিতানি॥ ( ১ম--১৮৩হ--৪) ॥ 
গু তি 

চি 

অথ পঞ্চমী-_ 

হেদজৌ! শত্রণাযুপক্ষপয়িতারাবস্থিনৌ বাং 
'গারপাখাদিম দপষাঁৎ ধর্ষণং মা কার্ষীনসাং 
দধ্াঁং। বচনব্যতায়ত ধর্ষণং মা 
রিবক্ত ং পরিতো মা বর্জয়তং 
কমর্থমেবমিঠি উচ্যতে।' বাং 
গীঃ স্কতিরূপা বাগপি নিহিতে 
নাং দোমরসানাং 

| 
| ৃ বাং গোতমঃ পুরুমীহেনা অক্ি্র্রা হবতেবসে হুবিষ্মান্॥ 

দ্শং র | 2 ২ শ দিষটাযজ্যের যন্তা নে ভবং নাদত্যেপযাতমূ॥ ৫ & ৰ টি ৯১ ৮ 



৪৩৯ খাখেদ-সংহিতা | [১ যগুল। ২6 অদ্থুধাক, ১৮৩ 

সত কথ পদপাঠঃ *-- 

ূ : | রয় ূ 
যুবাম্। গোতমঃ। পুরুহমীহলঃ | অভ্রিঃ। দত্রা। হবতে। অবলে। হবিক্মন। 

|] 1 | | 
দিশম্। ন। দিষ্টাম। খজুয়াইইব | যস্তা। আ। মে। হবম্। নাসতা।।' উপ। যাতম্ ॥। 

এ আর ারজাটি 

হে দআ! দআৌ। অঙ্িনৌ যুলাং গোতমশ্চ পুরুমীহল্শ্চ অভ্রিশ্চ মহ্যযশ্চ একে 
ইকো হবিষ্মান সন অনগে যুক্তর্পণায় যুশবন্ক্ষণায় বা হবতে। আহ্বয়তি € 
মহমপি আহ্বয়ামি। ফললাধনাহ্বানে দৃষ্টাস্তঃ _যন্তা উপগন্তা উপগন্তকামঃ খজয়া' 

ত্বিতীয়ায়া আকারঃ খজুগামিনং মার্গজ্ঞমিবনষ্টাং দিশং ন গন্তব্যাং অভিমতাং দিশং প্র 

যথা! তথা বামপি যথাধ্বগামী স্ব গন্তবাস্ত শীদ্রগমনায় মার্গজ্ঞং খজুগামিনমাহ্বায়তি তদ 

যথা খজয়া এব ইবশব্দ এবার্ে। যত! গন্তা খছুনৈব মার্সেশ দিষ্টাং দিশমিব ত 

যুখ্ত্গীণনেন মার্গেণ স্বাভিমতং ফলং প্রাপ্পোতি। হে নাসত]! অশ্িনৌ মে; 

হুবমাহবানং আলক্ষ্যেপযাতং উপগচ্ছতম্।। (১ম--১৮৩স্থ-৫খ) ॥ 
গু 

ডু 

অথ যণ্টী-_. 
| ' |. | 

অতারিম্ম তমসম্পারমস্ত প্রতি বাং স্তোষে। অঙ্বিনাবধায়ি। 

| | | |. | 
এহ ষাতং পথিভিপে বিযানৈবিগ্যামেষং ৃঙনং জীরদানুম্॥ ৬। 

. -* অথ পদপাঠঃ *-_ 
। | | ] ূ 

অতারিম্ম । তমসঃ। পারয্। অন্য। প্রতি। বাষ্। ভ্তোমং। অস্বিনৌ। ধরি 

| | চার রর | 
আ|। ইহ। যাণ্তম্। পথিহতিঃ | দেনহ্যানৈঃ | বিগ্াম। ইষম্। বৃ্জনম্। জীরইদানুষ।! 

হে অস্থিনৌ ! যুবয়োঃ প্রসাদাদস্ত তমসঃ টমনহেতোঃ শ্রেয়ঃ গরতিবন্ধরূপন্য ছুঃখ্ত গ 

পরধ্যস্ততৃমিং অতারিক্ম উত্তীর্ণাঃ শ্বঃ। হে অশ্বিনৌ! বাং প্রতি স্বোমঃ স্তোত্ রা 

অকারীত্যর্থ;।  যুবাং দেবযানৈদেরবগন্ত্োমর্দোরহান্মদ্যজ্ঞে আয়াতং দাগ 

শিক্টো ব্যাখ্যাতঃ | (১ম--১৮৩৪-৬৭% ) |. | ৰ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত চতুর্থে একোনঝ্রিংশো বর ॥ ২৯ ॥ 
ৃ 

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহাদং নিবারয়ন ॥ পৃমর্থাংশ্চতুরে। দেয়া ধিগ্ভাতী ধর্মহেখরঃ |. 

ইতি ্রীমন্রাজা দিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমা গপ্রবর্তক-ভরীবীরবুক্ভূপাল-দা
তা?” 

ধুরদ্ধরেণ সায়ণাচার্যেশ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থগ্রকাশে . 

খক্সুহিতাতারে দ্বিতীয়াষ্টকে . চতুর্থোধধ্যায়। ৪ ॥ 
চা 4 ৯) 

2 হণ ঢ, 2 



হা. 

১৩ 

খথেদ-মংহিত| । 
___$£০ ৬, *28-____ 

দ্বিতীয়াইউকঃ। পঞ্চমোইধ্যায়ঃ। 

০, হা ভি থা ওরা 

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ 
স্কট নিংশ্বলিতং বেদা যো বেদেত্যোহখিলং জগৎ 

নির্্মমে তমহং বন্দে বিগ্যাতীর্ঘমহেশ্বরম্ ॥ ১॥ 
দ্বিতীয়াষ্ টক মধ্যস্থশ্চতুর্থোহধাষয আদরাঁৎ। 
ব্যাখ্যাতঃ লায়ণার্যেণ পঞ্চমো ব্যাকরিষ্টৃতে ॥ ২ ॥ 

পি ঙ 
ষঁ 

চতুরশীত্যধিক-শততমৎ সুক্তং 
গাহএর ছুট ০ (0 ০০০ 

তত্র তাবামিতীদং প্রথমমণ্ুলন্ত চতুর্বিংশোইনুবাকে পঞ্চমং হ্ক্মূ। পূর্বক 
ষড়িত্ু্তত্বাৎ হৃক্তসংখ্যান্ুবর্ততে ইতি পরিভাধিতত্বাৎ যড়,চং। খধিশ্ান্তপ্া দিতি, 
পরিভামগ়াগস্ত্যং তথাশ্থবিনং বা ইত্যুকতত্বাত হবাদিপরিভাবয়েদমপ্যাস্থিনং । অনাদ্েশপরি- 
তাষয়া ত্রৈট্ভমূ। তাবামিত্যনুক্রান্তম | যুবে! রজাংসীত্যাদীনাং পঞ্চসুক্তানাং ভৃতীয়বঙ্জিতানাং 
্রাতরনবাকশ্বিনশএয়োব্বিনিয়োগ উক্তঃ| তত্রেদং পঞ্চমং স্ক্তম্ ॥ ( ১ম--১৮৪ন )। 

গু ০ 

অথ গ্রথন।-- 

ৃ . | | |. ,. | | ও তা বামদ্য তাবপরং ভুবেমোচ্ছস্ত্যামুষদি বহিতরিকৃখৈঃ। 
ৰা $ রি পি স্পা শি বি 

| | ণ | | 
মাপত্য। কুহু চিৎ সম্তাবধ্য। দিবে নপাত| হ্বদাস্তরায়॥ ১) 

রম 



৪৩৮ ' খাঁবেদ-দংহিত। | [১ মণ্ডল, ২৪ অঙুবাক। ১৮৪ সৃক্ত 

»-* অথ পদপাঠঃ *-- 

ু ] | | 
ও তা। বাম্। অগ্য। তৌ। অপরম্। হুবেম। উচ্ছস্ত্যাম্। উসি। বহিঃ | উকৃধৈঃ। 

| 
টা কুহ। চিৎ। না অর্ধ্যঃ| দ্িবঃ। হন রং ১] 

ভা তা রৈক্ষকত্বনে প্রদিদ্ধো বাং যুবাং অগ্যাশ্মিন্যাগদিনে হবেম আহ্বগ্াযম। ইতামীঃ 

তথ| অপরং অপরন্মিন্রপিদিনে তৌ যুবাং হুবেম। অপরমিত্যেতদপরন্দিরিত্যর্থ 

লমভিব্যাহারাৎ। অগ্যাচনো মৃড়য়তাপরং চেত্যাদি মন্তরাস্তরে তথা দর্শনাচ্চ অপরযাগ, 
গ্রত্পীতি বা! কম্মিন্কালে উনি উষ্োদেবতায়া যুচ্ছন্ত্যাং তমোনিবাসয়স্ত্যাং সত্যাং উষ্ণ 
কালেহি " প্রাতরনুবাকাশ্থিনশস্ত্রে প্রধু্যাতে | উক্তে কালে হে নাদতা।! অসতারহিতৌ 

দিবো নপাতা ঘালোকস্ত নপাতঘ্িতাবৌ নপ্তস্থানীয়ৌ বা কুহথচিৎ সস্তে। কুত্রচিদ্দেশে বর্তমানে 

যুবাং বহ্ছিঃ শ্বতেবোঢা অধ্য ঈরয়িত।স্ততেঃ ঈশ্বরে! বা ঈদৃশোহহং হোত। গদাস্তরায় অত্তার্থ,। 

শোভনহবিদণাত্রে যজমানা যতদর্থং তৌ। যুবাং উকৃখৈ শঙক্ষৈই হনেমেতি স্ন্ধঃ। খরা 

খ্যাতং পদমেকবচনতয়া নেতব্যং বহ্ছিবর্ধ্যশব্দৌ বা বছবচনত্বেন নেতন্যো । ধৰা 
বাক্যথয়ং' যস্তাদ্বক্িরর্ষো! হোত! উক্তগুণকৌ যুবাং শংসতি তল্যা্বয়ং যজমানাস্তা 

বুবামাহবযাম ইতি ॥ (১ম--১৮৪কু--১খ )। 
গু ক 

চু 

অথ দ্বিতীয়।-- 
| | | 

অস্মে উযু বৃষণ। মাদয়েখামুংপণী'হতমুম্য। মধন্ত।। 

। | ৃ | | | 
শ্রুতং মে অচ্ছোক্জিভিম'তীনামেক্ট। নর নিচেতার| চ করেঃ ॥ ২ 

».... -_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

5] | ১.৮ 
মন্মে ইতি । উ* ইতি । শ্ু। বৃষণ!1 মাদয়েখাম্। উৎ। পবীন। হতম্। উম]। মস্তা। 

চির | | রা 
শ্রুতম্। মে। অচ্ছোক্িহতিঃ। মতীনামূ। এই । নরা। নিংচেতারা। চ। কর্গেঃ॥২| 

হে বুষণ।! কামানাং বর্ষকাবশ্থিনৌ ঘুবা্ অন্দে উ অন্মান্থেব জুমাদয়েথাং অুষ্ুতৃপযতং 

জন্দভ্যং তর্পযতমভিমতম্। যথ| পণীন্ বণিজোলুন্ধকানয়ষ্ট ন্ উৎ উন্মল্যহতং নাশয়তম্। 

কীদুশৌ যুবাং? উমর্যা রাত্রিনামৈতৎ রাঝ্রোমদন্তা মাদ্া্তী যঘোর্ষিরিতি দোমনাম 

টশিরযন্তে পাত অ। ইত্যািযু তথা প্রয়োগাৎ | অপ্মদীয়েন লে।মেনমনস্তৌ তাদুশ যুবাং দে: 

ুম্যাচ্ছে!কিতি রা (ভমুখ্য*রৈ নির্ধবগবেদবাক্যে রচিতাঃ মতীনাং কর্দণি যর মনন দাধনাঃ 



২ ইক, হ অপার, ১ বণ] চতুরশীত্যখিক-শততঙং সুক্তং। ৪৩৯ ্বতীঃ কর্ণেরাকর্ণ ন লাধনৈ শ্রোতৈঃ শ্রতং ঠুতং। হেনরা! নেতারো যুবাং খলু এই! অন্বেষ্টারাবন্মপ্ততীনাং তথা চ নিচেতারালব্ধানাং তাসাং লঞ্চয়কর্তারে নিরিত্যেষসন্দিত্যে (গস্থানে যন্মাদেবং বিধোতন্্াচ্ছ থুতমিতি ॥ ( ১ম-১৮৪স--২খ)। 
ঞ ৈ 

গু 

অথ তৃতীয়।__ 
| | ] | | ৪ শিয়ে পুশস্লিযুক্কতের . দেবা নাত বহতৃং সূর্য্যায়াঃ। 

| 
৮. ] বচ্যন্তে বাং ককুহা। অপস্্ জাতা যুগা জ.ণেন বরুণন্য ভূরেঃ ॥ ৩॥ 

আআ স্গাঙ্জে 

ঞ্ঃ 

--* অথ পদ্পাঠঃ.*__ 

| 1 ] শ্রিয়ে। পুষন্। ইযুরুতাহইব। দেবা। নাসত্যা। বহতুম্। সৃর্য্যায়!ঃ। না ওটি ০ এজ 
পপ 

ঝরা ও 

| । 
৫ | | ধন্তে। বাষ। ককুহাঃ। অপহস্থ। জাতাঃ | যুগা। জ,ণাহইব| বরুণন্ত। ভূরেঃ 1৩ | 

সথিতা| হত্যাঃ ছুহিতরং সুরয্যাখ্য।ং প্রদাতুমনাঃ দেবানাহুয় লামর্ঘ্য সমীক্ষণাযাজিং পরিকল্ল্ মাং জেযুতি স এতাং কগ্ঠকামুক্পহত্রক গত স্োত্রং চ লতেত। ইত্যকল্পয়ৎ তামগ্রিঃ সানমগরয়ৎ তমন্বস্থিনাবপিজিত্াগ্রিং প্রশৃষ্য খকসহত্রং কণ্ঠকাং চালভেতাং। তত ইন উবাশ্চায়তাং তৌ চ তৈরপ্রাদিভিঃ প্রার্ধিতো স্বশসত্স্ত কংচিৎ কংচিদ্ভাগং তেভাঃ পরিকল্পা হ্যাং স্বরথে পারয়তামিতি । অয়মিতিহাসো৷ ব্রাহ্মণে প্রজাপতিবৈ সোমায় রাজ্জে ইতাতরায়াতোহম্মাডিঃ প্রথমাষ্টকে আবাং পতিত্বং লখ্যায়েতাত্র প্রপঞ্চিতঃ | তত্রাহ-_হে গৃযণ্! গোষককুরধয এতক্ন্ত পপলক্ষণম্ সু্য্যাচন্ত্রমসোরেবাশ্বিত্বাৎ হু্ধাচন্দ্রমসাবিত্যেক ইতি ান্থেনোজত্বাৎ। অতঃ পৃষগ্িত্যুজেপোষকাবশ্িনাবিতুক্তং ভবতি। হে পোষকোী! 'ই শাসত্যা! অসত্যরহিতৌ দেবাদেবৌ যুবাং শ্রিয়ে শ্রেয়দে শস্্ কন্ঠায়াশ্চ লাভায়েত্যরথঃ । টুকতেব। ইব শব্দ এবার্ধে। আ জিধা বনায়েমুবচ্ছীতমৃদ্ধুগামিনৌ কৃতাবেবসত্তে। ক্্যযায়াঃ গতরামিকায়াঃ সবিতুঃ পুঝ্যাঃ কর্মণি যষঠী। হুধ্যাং বহতুং রথে ধারগিতুমাজিমুদজয়তা- মত্যর্থঃ| ষন্মাদেবং তমাধপ্থ জাতাঃ কর্ন সম্পাদিতাঃ ককুহাঃ শত্ত্ররূপাঃ ছাতয়ঃ 3 অবিচ্িগবাহস্ত, বরণপ্ত ফলগ্রতিবন্ধকপাপনিবারকস্য যাগন্ত সিদ্র্ধং তত্সঘদ্ধিন্টো 1 গ্রতিবচান্তে উচান্তে। হোত্রািভিঃ যুবামেব শন্ত্রগতমন্তৈর্যাগকালে চ্তবস্তীত্যর্থঃ। ১ ঘুগানীৰ ইবশবঃ লম্প্রত্ার্থে। পুরাতনাঃ যাগকাল! যথা তঘদদ্বতনা "| পৃর্বকালে যথা ঘামে স্বস্তি ততদিদানীমপীতিতাৎপ্যযম॥ (১ম--১৮৪স_-৩৭) 
ঠ চি 

রঙ ৫৮ 
এ 



অথ চতূর্থী__ 

] | | | 
অন্বে সা বাং মাধবী রাতিরস্ত স্তোমং ছিনোতং মান্যস্ত কারোঃ। 

| | | 
অনু যদ্বাং শ্রবন্ত|। সুানূ স্বীধ্যায় চধণয়ে। মদত্তি ॥ 9॥ 

ধ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

ৃ | 
অন্মে ইতি। লা। বাম্। মাধবী ইতি। রাতিঃ। অন্ত। স্তোমমূ। 

| 
হছিনোতম্। মানম্ত। কারোঃ। 

| | 
অনু । যৎ। বাম। শ্রবন্থ!। রি সুদানূ। জী রী | তি | ৪। 

হে মাধবী! নিন অশ্বিনী বাং যুবয়ো£ লব্বন্ধিনী সা গ্রসিপ্ধারাতিদ নম 
অন্মাকমত্ত ভবতু তবর্থং মান্তস্য মাননীয়ন্ত কারোঃ স্তোতুরগন্ত্যস্ত স্তোমং স্ততিং হি নোতং 

প্রীণয়তং। হে সুদান! শোতনফলদানৌ বাং যুবাং শ্রবস্া কীর্তেরন্নস্য বা ইচ্ছয়া ঘং 

ষন্ধাৎ সুবীর্য্যয় ষজমানায় শোভনবলায় বা চর্যণযে। মনুগ্ম। খত্বিগর্ূপাঃ অনুমদস্তি অন্থক্রমেণ 

মান্মস্তি যুবাভ্যাং লহ দ্বয়ং বা। ( ১ম--১৮ধম ৪৭) 

অথ পঞ্চমী-_ 
| | 2.2 
এষ বাং স্তোমে। অশ্বিনাবকারি মানেভিমঘবান। ম্ুবৃক্তি। 

যাতং তিস্তায় বনে, গস নাসত। মনত ॥ ৫॥ 

-"৬ অথ পদপাঠঃ ৯ 

| 
এবঃ। বাষ্। সোম: । অশ্বিনী । অকারি।, ভি মঘহ্বানা। সুইবৃজি। 

শা আরা প্রি ভরা 
এট খা প্র ও টি জটি 

| | | | 
যাতম্। বিঃ | তনযায়। আনে । চ। জগ । নালত্যা | মদস্তা॥ ৫॥ 

্ি 
হে অঙ্গিনৌ! হে মঘকানা হবিল ক্ষগান্বস্তে৷ বাং হুরাত্যাং এষ স্তোমঃ 1৯৭ 

ভন 

দুষঠু গাপবর্জনং যথা তবতি তথা যথা ছুলমাণ্তি অকারিকৃতঃ। কীন্বশোহয়ং 1 না 



২ অক উ অধ্যার, ৎ বর্ণ।] পঞ্চ শীতাবিক-শততমং সুক্তং | 8৪৯ 
ছবিঃ প্রদানরূপৈঃ লহিতঃ। হে নাপত্যা। অসহ্যরহিতৌ যুবাং অগপ্্যে এতন্নাসিমহর্ষো। ময়ি মদস্ত| মাগ্যাত্তো সত্তৌ ব্ভিগৃৃহং যক্ঞসম্বরি যাতং প্রাগুতং | কিমর্থং? তনয়ায় পুত্াদিলাভায় ত্মনে আত্মনে চ হিতায়্ ॥ ( ১ম ১৮৭ - ৫৭ ) | 

অথ যষ্ঠী-- 
| | 0 | অতারিষ্ম তমসস্পারমস্ত প্রতি বাং স্তেমে শশ্রিনাবধায়ি। 

ূ হা ূ ূ এহ যাতং পথিতির্দেব যানৈর্ব্িষ্ঠ।মেমং বুজনং জীরদানুমূ ॥ ৬॥ 

--৯ অথ পদ্রপাঠঃ *-- 

] | * | ] ৰ অতারিম্ম। তমপঃ। পারম্। অশ্ত। প্রতি। বাম। স্বোমঃ। অশ্বিনৌ। অধায়ি। 
পাপ | সত আর 

| |] | | | | না। ইহ। যাতম্। পথিইভিঃ| দ্রেবহ্ঘাটনঃ। বিদ্াম। ইখয। বৃজনম্। জীরইদান্থুমূ ॥ ৬৪ 

অত]ম্মেতি যণ্ঠী ব্যাখ্যাতা ॥ ( ১ম--১৮৪হ--৬৭ ) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চমে গ্রথমো বর্গঃ | ১॥ 
৫ 

্ ক 

| পঞ্চাশীত্যধিক-শ্ততমং সুক্তং। 
10 পপর পাট 

নরাপূর্ধোতি একাদশচং বষ্ঠং স্ক্তং | গ্যাবা পৃথিবী দেবতাকং আগস্ত্যং তৈটতং কতরৈকাদশ গ্যাবা পৃথিবী যমিত্যনুক্রান্তম্ আভিগ্রবিকে যষ্ঠেহহনি বেশ্বদেবশস্ত্রে যাবা গৃধিবানিবিদ্ধ।নমিদং তৃতীয়স্তেতিধণ্ডে স্থত্রিতম্--কতরা পুর্বেষা সানক্তেতি বৈশ্বদেবমিতি। মহাব্রতেপি বেশ্বদেধশস্তে ইদমেব গ্াাব! পৃথিব্যনিবিদ্ধানং  উত্তমাদাতিপ্নবিক] ইতীয়মবনমিত্যা তদেশাৎ ॥ (১ম--১৮৫ম)॥ 
ঙ খা 

ঞ 

তঞ প্রথমা. 

. [ | | 
কত! ুর্ধ্ব। কতরাপরায়োঃ কথ৷ জাতে কবয়ঃ কে বি বেদ। 

| | | | ষং ইশ বিভৃতো। যদ্ধ নাম বিবর্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥ ১। 
ধথেদ ২৪ বদ হজ ৫85:8:578 



৪৪২  স্বাথেধ-সংহিতা |. [১ মওল। ২৪ অনথযাঞক, ১৮৫ হক 

--* অথ পররপাঠঃ *-- 

০ উন ০ 

, | | | ] 
কতরা। পুর্ববা। কতরা। অপরা। অয়োঃ। কথা । জাতে ইতি। 

কবয়ঃ। কঃ। বি। বেদে । 
এপ জি ৩৫০৮০ 

| 1 ৃ |. 
বিশ্বম। ঝ্বনা। বিভৃতঃ। যৎ। হ। নাম। বি। বর্তেতে ইতি। 

এ ূ 
অহনী ইতি। চক্রিয়াইইব ॥ ১ ॥ 

অয়োরণয়োগাণবা পৃথিশ্যোম্মধ্যে কতবা পুর্ব পৃর্ধ্বমুৎপন্না কতরা বাঁ । অপরা পশ্চাতাবিশী 

এবং পোর্বাপর্ধয প্রশ্নঃ উভয়োরবিনাভাবেন দহৈব নর্তৃমানত্বা্দিতিভাবঃ | তথা কথা কেন 

হেতুনা জাতে কিমনয়োরুৎ্পারকমিতার্থ:। হে কনয়ঃ! ক্রান্তদর্শিনঃ অতীন্দরিযন্জা ঘুম 

বদত কোবিবেদপৌর্র্বাপর্যাং কারণং চ বিশেষেণ বিবিচ্য লা জানাতি । ন কেনাপি জ্ঞাত 

ইতার্থঃ। অজ্ঞানে কারণমাহ--যদ রম্মাৎ খলু হেতোর্নাম গুসিদ্ধমূ। বিশ্বং কৎন্মমপিক্গা- 

বিশেবেণ আনা আম্মনৈব আন্যনৈরপেক্ষেণৈর বিভৃতো ধারয়ঃ | যদ্বা যদ্ধনাম যৎ কিঞ্িৎ পদার্থ 

জাতমন্ত্তি। বিশ্বং তৎ্সর্রবমাশ্ুমা বিভৃতঃ অনেন যতকারণং ব্মঃ। তদপ্যাভ্যামেবত্রিয়ত ইতি 

কারণাতাবঃ1 প্রভিপাদিত ইতি উত্তরেণ পৌর্বা পর্য্যাভাব উচ্যতে। অহনী অঙো পাত্রে 

এতয়োঃ ছ্যাবা পৃথিব্যোঃ চক্কিয়েব চক্রধুক্তেইব বিবর্ডেতে। অত্র কতরাপুরবা কতর- 

পরৈ নয়োরিত্যাদি নিরুক্তং প্রষ্টব্ম্ ॥ ( ১ম--১৮৫ক--১৭ ) ॥ 
ক ঙ 

ক 

অথ দ্বিতীয়া-_ 

ূ | 
ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরস্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে। 

| ] 
নিত্যং ন সুনুং পিত্রোঃ রুপস্থে গ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাং|২। 

--ৎ অথ পদপাঠঃ ০-- 
| ॥ | | | ূ | 

ব্িম্। ঘ্বেহাত। অচরভী ইতি। চরস্তম্। পৎহসস্তমূ। গর্ভম্। 

| 1 
অপদী ইতি। দধাতে ইতি। 

মিছ |. |. | 
নিত)ম। ন। শুনুমূ। পিআোঃ। উপহস্থ্ে। গ্যাধা। রক্ষতম্। 

। | 
পৃথিবী ইতি। নঃ। অভ্াৎ॥২॥ 



অষ্টক, ৫ অধ্যারয ২ বর্ণ।) 3 পঞ্চাশীত্যাধক-শডতমং পুক্তং | 8৪৩. 
শচরস্তী অবিচলে তবে এবৈ তে গ্াবা পৃথিব্যো তৃরিং বৃতরং চরস্তং পদ্ন্ত পাদধুক্তং 

রং গর্ভবদাশ্রিতং কৎন্নং প্রাণিজাতং অপদী ্বয়ং গাদরহিতে দধাতে ধারয়তঃ। অনয়োর্দধ্যে 
পু সর্বং জগৎ ক্ষেমেণ বর্তৃতে ধারণে দৃষ্টান্ত: - পিত্রোর্মাতা পিক্লোরুপস্থ্যে উৎসঙ্গে বর্ভমানং 

নত্যং ফ্রবং সুন্ধং ন আত্মজং পুত্রমিব যথা স্বেহেন বপযত্তৌ ধারয়তো! মাতাপিতারৌ 
ত্বৎ। অথগ্রত্যক্ষেণাহ-_হে গ্যাবাপৃথিবীঃ গ্যাবাপৃথিব্যো ইতরেতরাপেক্ষয়ান্ধিতমুতয়োঃ 
নাহম্বানভ্বাৎ মহতোভয়হেতোঃ পাগাড্রক্ষতং পালয়তং। যদ অভাৎ অভ্ংমহ্ৎ 

মত্যর্থনিতার্ঘঃ | অশ্েতি মহন্নাম ছ্বন্ৰেকত ছ্যাবাদেশস্ত ছ্যাপাপৃগিনীশব্দন্ত মখ্যে রক্ষতমিতি 

গদগ্রয়োগম্ছান্দসঃ। আমন্ত্রিতন্তাবিগ্ঘমানত্বেন নিঘাতাভাবঃ ॥ (১ম--১৮৫ড-২গ) | 

| অথ তৃতীয়।__ 
[ | | 

অনেহে। দাত্রমদিতেরনর্ববং ভ্বে ন্বর্বদবদং নমন্বৎ | * 

| | | | | 
তজ্রে।দনী জনয়তং জরিত্রে ছা রক্ষতং পৃথিবী নে! অভাহ | ৩) 

রা এ [রিল বিওপপ 

--* ছাথ পদপাঠঃ *-- 
4 

| | | 
সনেতঃ| দারাম্। অদ্বিতেঃ | আনব হুবে। পঃইসৎ। আশবম্। নমস্ব্। 

পল এ ন 

. | | 
তত! রোদপী হতি। জনয়তম্। জরা । ছ্যাবা। রক্ষতম্। 

থয এছ পথ এর প্র পস্ঞ পি | আচ 

| | 
পৃথিবী ইতি । নঃ। আঅতাহ॥ ৩ | 

অদিতেঃ এতদন্তরিক্ষস্তাপ্যুপলক্ষণং। অথগুনীয়ায়াঃ পৃখিবাস্তাদৃশশ্ঠান্তরিক্ষস্ত চ- 

মঘঘিদাত্রং ধনং ছবে আহ্বয়ামি। স্পূহয়ামীতাথঃ। কীঘৃশং তদ্ধণং? অনেহঃ 
অগাপং ছুঃখরহিতং সুঃথাত্বকং খানবং অনরণং অক্ষীণমিত্যর্থ:। স্বর্বৎ ফণভূতেন স্ব্গেণ 
উৎ। অবধং আহংপিতং নমস্বৎ অন্নবৎ ঈুশং ধনং ছবে। তদস্মাতিঃ কাড্করিতং উক্তলক্ষণং 
ধং হে রোদপী! গ্যাব। পৃধিবো। জরিত্রেস্তোতে যন্গমানা যজনযতং উৎপাদয়তং 

াবেত্যাদি ব্যাথ্যাতম্ | (১ম--১৮৫হ-৩খ )॥ 

অথ চতুর্থী 
| রা হি | 

অতপ্যমানে অবপাবস্তী অনুষ্থাম রোদসী দেবপুজ্রে। 

[...| | | ূ তে পিবানাুভয়েতিরহাং, গ্ভাব। রক্ষতং পৃথিবী নে। আত | 8 & 
ড় ৮৮ রদ 



ঠ 

8৪৪8 পাযেদ-সংহিত] | | ১ মণ্ডল, ২৪ অভ্বাক, ১৮৫ সৃক্ত 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| 1 | [ রন | | | 
অতপ্যমানে ইতি। অবসা।  অন্কৃস্তী ইতি। অন্ু। ম্তাম। রোদলী ইতি। 

| | | 
দেবপুত্রে ইতি দেবইপুত্রে। 

| ] | | 
উতভে ইতি। দেবানাম্। উভয়েভিঃ| অহাম্।, ছ্যাবা। রক্ষতযৃ। 

রা ৰ 

পৃথিবী ইতি। নঃ অস্যাৎ | ৪॥ 
ওরা এজ ৭৬৮ 

অবসা স্বতোহপিকেন কেনচিৎ কৃতেন অবনেন সুদ্ধাঁ অতপামানে অনীশ্বরে তগ. 
রথ্যযকর্মণ ইদংরূপমূ। ষদ্রা অতপামানে অন্ঠৈরগীড্যমানে অবল| অন্রেন আবস্তী তগর়নতে 
দেবপুতে দেবাঃ বাপহর্ভারো মন্ত্ত্তাঃ পুবস্থানীয়ায়য়োঃ তাদৃশ্যোলো কথয়স্থা মনযা! দেবান্চ 

তদ্ছুপজীবাত্ধাৎপুঞ্জ! ইত্যাচ্যন্তে ঈদৃশো উত্তেরোদসী গ্যাবা পুথিবো দেবনামহাং এতে, 
রপ্যুপলক্ষণম্ গ্যোতমানানামহ্ছাং রাবৌণাং চ সম্বন্দিনিঃ উভয়েভিরুতয়বিধৈং শ্ীতোফদি 
রূপৈধিলক্ষণৈধ নৈ নিখিত্তভৃটতঃ তেসাং লাভায়েতার্থঃ। তবর্গং যুাং অগ্ুয্যাম অন্নেষ। 
শিষ্টো! ব্যাখ্যাতঃ ॥ (১ম--১৮৫্ ৪) ॥ 

অথ পঞ্চমী-- 

| | 
সঙ্গচ্ছমানে যুবতী সমন্তে স্বপার জামী পিত্রোরুপস্থে। 

4 | ্ অভিভিদ্রন্তী ভূবনস্য নাভিং ছ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী 'নো অনাং॥ ৫1 
--ৎ তাথ পদপাঠঃ ০. 

| ] ] | | 
ললচ্ছমানে ইতি। লম্ইগচ্ছমানে। যুবতী ইতি। লমস্তে ইতি সম্ইঅস্তে। স্বদারা। 

| | 
জামী ইতি। পিক্রোঃ। উপহন্থে। 

| | * _ |. | | | অভিভিপ্রস্তী ইত্যভিহভিস্স্তী। ভুবনস্ত। নাভিম্। গ্যারা। রক্ষতমূ। 

। | 
পৃথিবী ইতি! নঃ। অঙ্যাৎ॥ ৫." 

সঈচ্ছমানে পরমস্পগ্মুপকারিত্ধেন লহ যুজামানে বৃষ্টি হুবিষোশ্চ পরল্পরং টা? 

পকারকতাবঃ। যদ্া পূর্ববং লংৃষ্টে এব লতেটী' পশ্চািধুজ্য বৃষ্টি হবিষী অকুর্দছে 
রা ব্য ভা শচন্হযৈঠ এ/বিতৈদেবৈঃ বিবাহিতে সতেটা ' লগতে অভুতামিত্যাহঃ | টা র 

1 

১ 



২ অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ২বর্গ।] পরধাশী ত্যধিক-শততমং সৃজং | 8৪৫ 
পৃথিবী সহাস্তামিত্যাদি ব্রাঙ্গণে সমায়াতঃ যুবহীনিত্যতরুণ্যে! মিশ্রয়ত্তৌ বা সর্ব | ভাবেু লমস্তে লমাশাস্তিকে সমানপধ্যন্তে বা। দ্রসারা পবম্পরং ্সথভৃতে জামী বদ্ধুভৃতে প্রজাপতেঃ সকাশাৎ সহোপন্্কাৎ পরস্পং জামিত্বম। ভতগ ৮ নিগমো--দিবঞচ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথোন্বঃ। ঘতো গ্যালা পুথিদী নিত ক্ষুরিতি। পিত্রোঃ লর্বশ্য পিতৃস্থানীয়য়োঃ পালকয়োঃ তয়োরুপন্তে উৎসঙ্গেস্থতং ভুবনস্ত ভূতজাতম্ত নাভিং বন্ধকমুদকং অভিজিন্রস্তী অভিদ্র।ণংকুর্বান্তো স্পৃশস্তো সমানমেতদুদকমিত্যাদি মন্ত্- বর্ণঢভয়োরুদক প্রদত্বং প্রসিদ্ধমূ। ঈদৃশো। নো রক্ষতম্॥ :( ১ম--১৮৫হ--৫খা) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে দ্বিতীয়ো বর্গঃ ॥ ২ ॥ 

অথ যণ্ঠী-_ 
[| | | | উব্বাঁ মদ্বানী রহতী খতেন হবে দেবানামবম। জনিত্রী। 

|. | ূ ূ ূ দধাতে যে অযৃতং প্রতীকে ছ্ভাবা রক্ষতং পৃথিবী নে অভবাৎ॥৬|॥ 
--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | হ্্া | | ] : উব্ধা ইতি। সগ্নী ইতি। বৃহতী ইতি । ধতেন। ছুৰে। দেবানান্। অবল]। জনিত্রী ইতি ॥ 
ৃ | | | | দগাতে ইতি। যে ইতি। অমৃতম্। সুগ্রতীকে ইতি সুহপ্রতীকে। গ্ভাবা। 

| | | রক্ষতম্। পৃথিবী ইতি। নঃ| অভ্যাৎ | ৬ | 
উন্বী িসতীর্ণে, স্মনী সদনাধাবভূতে বৃহতী বৃহতেটী মহান্ুভাবে দেবানামুপলক্ষণ- 5২ দেবমনুয্যাদীন,. অবসা ভ্রীত্যানিমিত্তেন জাতী ষ্টিপস্তয়োর্জনিত্রেটো বৃষ্যাদেঃ পিবশামবসা তর্পণেন নিমিজ্বেন খতেন নজ্ঞেন চ শিশিশুভূতেন হবে আহয়ামি। পবাসাং হবিবর্থমন্মদূবজ্ঞায়েত্যর্থ; | দে সবপ্রতিকে শোভনরূপে অযৃতমুদকং দধাতে বারয়তম্ তৈ যুবামাহ্বায়ামি শিক্টং পষ্টমৃ॥ ( ১ম--১৮৫নু_-৬ষ্) | শা 

অথ সপ্তমী-- 
উর | 1 | | | | শী পুধী বহুলে দুরেঅন্তে উপ করবে নমণা যজ্জে অস্মিন্॥ 

ৰ |. | ৫ 8 ১ *ধাতে 'যে ভে স্রতৃতা দ্যুবা! রক্ষতং পৃশিবী নো অভাৎ ॥ ৭॥ 



৪৪৬ খথেদ-সংহিত। | 1 ১ যগুল, ২৪ অন্থবাক, ১৮৫ তৃক্ত 

--* অথ পদগাঠঃ *-- 

| বা | | | | | 
উব্বাঁ ইতি। পৃথ্থী ইতি। বছুলে ইতি। দুরে অস্তে ইতি দুরেইঅস্তে । উপ। 

| 
ক্রবে। নমসা। যজ্জে। অন্মিন। 

| | | | | | ৃ 
দধাতে ইতি। যে ইতি। গুভগে ইতি সুহভগে। ন্তুপ্রতৃতী ইতি স্ুংগ্রতুর্ত। 

না ক্ষতম। পৃথিবী ইঠি। নঃ। দ্র 

উব্বাঁ উর্বেব্যা মহত্যো পৃর্থী পৃথিব্যৌ বছুলে অনেক প্রকারেণ গ্রথমানে বাহ্বাকাে 

দ্বরেঅস্তে বিপ্রকুষ্টাস্তদেশে অপারে ইতার্থঃ। ঈর্বুশো যুশামন্মিণ যজ্জে নগগা নম; 

লাধনেন স্তোত্রেণ উপক্রবে উপেত্যব্রবীমি স্তোমীত্যর্থ | পুনঃ কীৃশে)? দে 

স্থভগে শোভনভাগ্ে স্ুপ্রতৃতাঁ সুপ্রতর্ণে শোভনদানে দপাতে বিশ্বং পণধ ডে 

যুবামুপক্রবে স্তৌমি ॥ ( ১ম-১৮৫ম্_৭ধ)। 
ঝঃ ক 

চি 

অথাস্টমী--- 

| | | 
দেবান্ব। যচ্চকুমাণচ্চিবাগঃ সখায়ং বা সদামজ্জস্পতিং বা। 

| | | | 
ইয়ং ঘীর্ভ্য। অবযানমেষাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাৎ|৮॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

! | | | 

দেবান। বা। য্। চরুম।। কৎ। চিৎ। আগঃ। লখায়ম। বা। সদদ। ্ ০ গর ্ রর 

| 
ই৭। জাঃইপতিম্। বা। 

ূ চা 
ইয়স। ধীঃ। তৃয়াঃ। ) অবহমানম্। এষাম্। গ্যাবা। রক্ষতদ্। 
পা টি গ্রে পাচ ভোট ওত ইউ 

| '] 
পৃিবী ইতি) নঃ। অভ |:৮॥ - 
জা 0৯ ০ এ | ণ ৃ 

+ 
] 2 ৮ টি * ১ 

৮ 4 *ি 
£ ১ ১.৮. চি বা চি হি ই কি ৪ 
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ছে গ্রাবা! পৃথিব্টো বয়্ং দেখান্ দেবান্গ্রতি যৎ কচ্চিৎ আগোপরাধং তত্ত- 

ধাগকালে তেষাং তেখাং অযাগলক্ষণং সদমিৎ দর্ববদৈব চকুম চ রুতবস্তো বয়ং 

পধায়ং বা, প্রিয়ং মিজং বাঁ প্রতি যচ্চকম। জাম্পতিং জাঃ পুত্র্স্তালাং গতিং 

্ামাতরং বা জায়াপতিং প্রতি দোষারোপণ কলহোৎগাদনাদিরূপং যৎ লর্ধবদৈব চক্কম। 

এখামুক্তরূপাণাং পাপানাং অবযানমপগমং কর্তুমিয়ং। দীরষুম্স্তুতিরূপমিদং কর্মভুয়াঃ 
ঘা তবতু। গ্ভাবেত্যাদিগতম্। অজ সর্বত্র প্রকারাস্তরেণ মন্ত্রমস্তরেণ রক্ষতং 

রক্ষতমিতি প্রার্থনং | তয়োবশ্িন্াদ্দি বনুমননাসস্তবাছচিতমেব তল্মাৎ। শ্বস্থানে এব 

| স্থিতে অগ্নকৃলে ভলতয়িত্যেব প্রার্থ্যতে ॥ (১ম-১৮৫৯ ৮) | 

! ০ ০ 

ষঁ 

অথ নবমী-- 

| | . 
উভ| শংশা নধ্যা মামবিস্টামুতে মামূতী অবসা সচেতাম্। 

| | | 
ভরি চিদর্য;; ুদাস্তরায়েষা মদন্ত ইযয়েম দেবা ॥ ৯ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | | 
উভা। মংলা । নর্ধা। মাম্'। অিষ্টাম্। উতে ইতি । মাম্। উদ্দী ইতি। অনসা। সচেতাম্। 

ভূরি। চিৎ। আর্ধযঃ। টন উমা। রা) ইবয়েম। বেলা ৯ | 

উ্া শংসা গ্যাবা পৃথিব্যোরুভয়ো বি'য়াবুভা বপিশংলৌ নর্ধ্য। নরেভ্যোহিতৌ ঈদৃশঠাবৃয়া- 

য়স্ততী মামবিষ্টাং রক্ষতাং। যদ্থা গ্যাবা পৃথিব্যতিমানিদেবয়োরেব শংস শবেনাভিধানাৎ 

গুটি তা তথা'উভে' উতীরক্ষিকে দ্যাবা পৃথিব্টো মামবসা রক্ষণেন লচেতাং সেবেতাং। 

ধগ্রাণিঙ্যে। হিতকরাবুভাবৈহিকামুঝ্মিকবিষয়ৌ শংসৌ মামবিষ্টাং প্রাঞ্,তাং । তথোতে 

মপ্যুতীতয়োঃ সন্ব্ধিনোঃ অভিমানি দেবয়োরবসান্মন্তর্পণেন নিমিত্তেন সচেতাং। হে দেবাঃ! 

মাথা পৃথিন্যোরন্রূতাঃ পর্ষেপি দেবাঃ অর্ধ্যঃ স্তোতারো বয়ং সুদাস্তরায় অতিশয়েন 

শেতনাতৃতায় ইযাস্্েন লোমলক্ষণেন মদস্তঃ মাদয়ন্তঃ। সন্তে। তূরি চিৎ। চিৎপুজায়ামতি- 

পৃদ্িতং ধনমিষয়েম ইচ্ছেম। যদ্বা অর্ধয ইতি যষ্ঠ্যারূপং ঈশ্বরস্ত রাজাদেরপি দুদাস্তরা- 

ত্যর্ঘঃ। শিষ্টং লমানম্ ॥ (১ম--১৮৫শ-- নখ) | 

ক গু 
০ 

৪ দিব ইতি খে গ্মাধ। পৃথিবীয়েগশৌ পুরোডাশহবিযোহনুবাক্যে অশ্লীধোমাবিতিথণ্ডে 
বং দিবেতাবোচ)ুখিব্য। ইডি দে ইতি। | 



ঠ 
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অথ দশনী-_ 

০ ূ ূ ূ 
ধতং দিবে ওদবোচং পৃথিণ্য/ অভিশ্রাবায় প্রথমং “ম্থমেধা। 

| | | | | 
পাতামবদ্কদ্ব,রতাদতীকে পিতা মাতা চ রুক্ষতামবোভিঃ | ১০। 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| 
খতযু। দিবে। তৎ। অবোচম্। পৃথিবো | অন্িহশ্রাশায়। প্রথমম্। আুইমেধাঃ। 

নর | 
পাতাম্। অবগ্তাৎ। দৃঃইইতাৎ। অভীকে । পিতা। মাতা । চ। রুক্ষতাম। অবঃইভিঃ | ১। 

সুমেঘাঃ শোভনপ্রজ্ঞোহং দিবে স্যুদেবভায়ৈ পৃথিব্যে পৃথিবীদেবতায়ৈ তত্তৎগীতিকর 

খতং ভ্তোত্রং প্রথমং মুখ্যনামৈতৎ প্রতমং প্রকুষ্টতমং অবোচং ব্রবীমি | কিমর্থং। 

অভিশ্রাবায় অতিতঃ সর্বব তঃ শ্রবণায়। কিঞ্চ পিতা পালক! ছাযালেকঃ। মাতা সন্তাদে নির্ধাতী। 

পৃথিবীচোভে অবগ্যানিন্দিতাৎ ছুরিতাৎ হুঃখপ্রাপক1দংহসঃ সকাশাত্পাতাং রক্ষতাং তথ 

অভীকে আরন্তকনামৈতৎ লমীপে এবাবোভিধভিউতিমত তপণৈঃ বক্ষতাং পালয়তামূ॥ ১৭। 

অথৈকাদশী__ 

000 | | 1 
ইদং দ্যাব। পৃথিবী লতামন্ত পিতর্তর্যদিহোপক্রবেবাম। 

| | | | 
ভূতং দেবানামবমে অবোত্রিদ্যামেষং বৃগনং জীপানুমৃ॥ ১১। 

--০ অথ পদপাঠঃ ০ -- 

বাম্। 
ও 

[ | | ৰ 
ইদম্। গ্যাবা পৃথিবী ইতি। দত্যম্। অস্ত। পিতঃ। মাতঃ| য্। ইহ। উপহক্টাবে। 

গর এ পট 

| ॥ | 01. | জিনা 
ভূতমূ। দেবানাম্। অবমে'ইতি। অবঃইভিঃ। বিছ্বাম। উ্ষম্। বৃজনম্। জীরহদা হন 

ৃ এ... | 
হে ছাবা! পৃথিবী গ্যাবাপৃথিব্যো ইদমন্মাতিঃ ক্রিযমাণং স্তোতেং সত্যমন্ত অবিতবং তা 

ও ণ 
ফলবস্তবন্বিত্যর্থট। ইদমিত্যুক্তং কিং তপিত্যাহ_হে পিতদেটীঃ হে মাতঃ এ | দেবানাং 
বুবাং, প্রতি ইহাশ্সিন্যজ্ঞে যতস্তোত্রমুপক্রবে উপেত্য বিখুমি তৎসত্যগপ্ত। 

৮. 8:28 এ ঃ পান? , 



৮ কমি) 2 
] 

ইজ, & ধান বর্গ।] ড়শীত্যধিক-শততমং পুক্তং | 88৯ 
৪ 

স্বোতুগামস্মাকং অবমে। অন্তিকনামৈতৎ। নিতাসন্লিহিতে যুবাং অবোভিঃ তর্পটৈ 
মুজে তৃতং ভবতম, অবশিষ্টংগতম ॥ (১ম--১৮৫স-:১১খ)। 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে ভূতীয়ো ব্গঃ ॥ ৩ | 

ষড়শীত্যধিক-শততম সুক্তুৎ। 
সপ ১882০ সপ 

আন ইড়াভিরিতি লপ্তমং ুজ্জমেকাদশর্চং আগস্তাং ত্ইউতং বৈশ্বদেবং। আ নো” 
বৈশ্বদেবমিত্যনুক্রাস্তম্। বিনিয়োগো লৈজিকঃ। (১ম--১৮৬স্ু) | 

১ ১৪ 
ঙ 

অথ প্রথম।-. 

| | | | আ ন ইড়াভিধিদথে স্শস্তি বিশ্বানরঃ সবিত| দেব এতু। 

| | | | 
অপি যথ| যুবানো মত্নথানে। বিশ্বং জগদভিপিত্বে মনীষ| ॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০. 

| | | আ। নঃ। ইড়াভিঃ | বিদথে। সুৎশন্তি। বিশ্বানরঃ| সবিতা । দেবঃ। এতু। 

| | | | | অপি। যথা। যুবানঃ। মতসথ। নঃ। বিশ্বম। জগৎ। অভিইপিত্বে। মনীষা | ১। 
বি জার গার সর 

লো বিদখেইন্দীয়ে মক্ঞে স্ুশস্তি। স্থুপোলুক। সুশস্তিতিঃ শোভনশংসনৈঃ ভ্বতিতিঃ 
ইঢ়াতিঃ াদয়ৈ র&ৈঃ লহ। ঘা ইড়াতিঃ তদাশ্রিতেষু তাচ্ছবাং ভূমিস্থানাতিদে বতাভিঃ 
দহ বিশ্বানরঃ সর্ব গ্রাণিহিতকা ধ্যগ্রিঃ লবিতা প্রেরক আদিত্যশ্চ দেব আ এতু আগচ্ছতু। 
€ যুবানো! নিত্যতরুণা যজ্ঞন্ত মিশ্রয়িতারো ব| যুয়ং নোইম্মান্ অভিপিত্বে অভি- 
গতনীয়েহম্মদ্যজ্ঞে মনীষা মণীষয়া মনস ঈশিতৃত্বেন স্বেচ্ছয়েত্যর্থঃ। অপিঃ সম্ভাবনায়াং | 
সগ্ঙ্গান্ মত্নুথ মাদয়থ। তথ! বিশ্বং জগৎ এতৎ স্থাবরস্তাপ্যুপলক্ষণং | যদ্বা কৃৎস্সং 
পরপঞ্ং মৎসথ তথান্মানলি যথা জগচ্ছকো! যজমানরপমন্ুত্ববাচী। লর্বানপি যজমানান্ 
বা যখ্দধ তথেত্যর্থ; ॥ ( ১ম--১৮৬হ--১ধ।) ॥ 

বৈশ্বদেবে পশো আ মোবিশ্ব ইতোযা হবিষঃ পুরোইন্বাক্যা। আনো দেয়ানামুপবেতু শংদ 
রি সা নো বিশ্ব আসুকরাঃ খন দেখ ইতি। 



৪৫ খাখেদ-নংহিত| | [১ যণ্ডল। ২৪ যা ১৮৬ সুণ্ত 

অথ দ্বিতীয়া-_. 
| ।. . | * | 

আনে! বিশ্ব আসৃক্র। গমত্ব দেব মিত্রো। অরধধ্যমা। বরুণ; সজোষা: 

| | | | | 
ভুবন্ যথা নে বিশ্বে বৃধাসঃ করন্তস্্যাহা! বিথরং ন শবঃ॥ ২। 

--০ অথ পদপাঠঃ০-_ 

| ূ | 
আ। নঃ। বিশ্বে। আক্তাঃ। গমস্ত। দেবাঃ। মিত্রঃ | অধ্যম! | বরুণঃ | সইজোধাঃ 

| | | | | | 
ভূবন্। যথা। নঃ। বিশ্বে। বৃধালঃ। করন্। অুইসহা। বিথুবম্। ন। শবঃ॥ ২| 

নোহম্ঘাকং যজ্ঞং বিশ্বে লর্বেবে দেবাঃ আক্কাঃ শক্রণামাস্বন্দয়িতারঃ আক্রমিতারো! বা 
আগমত্ত আগচ্ছন্ব। কে ভে? মিত্রোর্যযাবরুণশ্চ ত্রয়োহপি সজোষাঃ সমানপীতয়ঃ সন্তঃ 
'আগগচ্ছন্ত। কিন্ত বিশ্বে দেসাঃ নোইল্মাকং বৃধাসো বধায়িতারঃ যথা ভুবন ভবেযুঃ তথা 

সাহা সুষ্ঠু শজ্রণামভিতবেন নোহম্মদীয়ং শবোইমং বিথুরং হীনং যথা ন করন্ ন কুর্যা? 
তথা আগচ্ছন্ত ॥ (১য--১৮৬ম- ২৭) ॥ 

গু ক 
গ্ 

অথ তৃতীয় 
ৃ ] ূ সি | 

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং গৃণীষেগ্নিং শস্তিভিস্তবণিঃ সঙোষাঃ। 
? 

| | 

অপদ্যথ। নো বরণ? ম্ৃকীর্তিরিষ্চ পর্যদরিগূর্ধঃ সুরিঃ ॥ ৩। 

-+* অথ পদপাঠঃ +-- 
ূ | | | | 

খ্রেষ্ঠম। বঃ। অতিথিম্। গৃণীষে। অগ্রিম্। শত্তিংতিঃ। তুবণিঃ | লইজোা£। 

] [ 1 | 
অসং। যথা । নঃ। বরুণঃ। সুহকীত্তিঃ। ইধঃ| চ। পর্যৎ। অরিহগৃর্ভঃ। সুরিঃ|৩| 

হে দেবাঃ। বে! যুদ্নাকং প্রেষ্ঠং প্রিয়তমং সর্ব্বেষামাহ্বাতৃত্ব!ৎ হবিবর্বহনাচ্চাগ্ি্দেব 

প্রিয়তম: তমতিথিং গৃরীষে। খৃণে স্তৌগি। বাত্যয়েন যধামঃ॥ কেন লাধনেন 1 শততিতিঃ 

ংলনৈঃ স্বতিভিঃ। কীর্ুশোহহং ? তুর্বপিতূর্ণননিঃ শীঙ্ং লম্তক্তা লঞোধাঃ ুদ্মাতিঃ 

লহ প্রীয়মাণঃ যদ্বৈতে অগ্রিবিশেষণে যন্তর্বণিঃ শীন্রং যজ্ঞগ্ত লপ্তক্তা লঙ্জোষাঃ তি? 

লহ প্রীয়মাণঃ তমরিং গৃদীষে। যখ! যেন প্রকারেণ নোহশ্মাকং বরুণঃ এতমামকে দে ূ 

নাং 



& প্টক,.৫ অধ্যাক; ৪ বর্গ।]  ফড়শীত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৪৫১ 
দুকীর্ডি: শোভনকীপ্ডিমানলৎ সুকীন্তিং তিক্ষে বরণন্ত ভূরেবিভ্যাদদি মন্ত্রবর্ণেধু বরুণাৎ 
নুকীত্িরেবেষণীয়া অরিগৃর্ভঃ অবিধু অবাতষু সদ| শন্দিতঃ অনীণাং হননয়োদ্যুক্তো বা স্থরিঃ 
গ্রেরফিতায়ং বরুণঃ ইষশ্চান্রানি পর্যং পুথয়েখ তথা তমপি স্তম ইতার্থঃ ॥ (১ম--১৮৬সা -৩খ) & 

্ ক 

ছি 

অথ চতুর্থী-_ 
বি এ | | | ূ উপ ব এষে নমস| জিগীষোষাপানক্তা স্বহুঘেব ধেনুঃ | 

ূ | | | এ সমানে অধন্বিমিমানো অর্কং বিষুবূপে পয়পি সন্মি্নধন্॥ ৪ | 
ও ওপার 

'--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | ! 
উপ। বঃ। আ। ঈষে। মমসা। জিগীধা। উ্গানক্তা। স্ুদুঘাইইব ৷ ধেন্ুঃ।' 

| । | | | | | সমানে। অহন্। বিহশিমানঃ| অরকমু। শিবৃশরপে। পয়সি। সম্মিন। উধন্ ॥ ৪0. 

হে দেবাঃ! বো যুদ্মাকং নমসা হবিমা নমস্কাবেণ বা উপ উপেত্য জিগীষা পাপান।২ 
জিগীষয়া আ ঈষে ইচ্ছামি॥ ইষগতাবিতান্ত বেষতের্ব। গতাগ্ার্থন লিটি। উত্তমৈকবচনে 
ইং রূপং ॥ ভতজামি। কম্মিন কালে? উযালানক্া অহনি রাঝৌ চ। যদ্বা অহোরাত্রদেবতে 
গ]তিগচ্ছামি। গতো। দৃষ্টান্ত: সুদুঘ! পেস্ুরিব গুদোদ্ধী ধেুর্ষধা দোহায় দোগ্ধুগ্ হ- 
যাগছতি তদ্বং। কিং কুর্ধন্? সম্মিন সমানে উদন্ উধসি উৎপন্ন বিষুরূপে নানারূপে 
গয়স ক্ষীবঘৃতাদিকে অর্কমর্চনীয়মন্রং চরুপুরোডাশাদিকং বিমিমানঃ বিবিধং মিমানঃ। 
ক্বিন্কালে? লমানে অন্ ষ্ঠেইহনি একনি ক্লেবাহনি সমান সর্ববদৈববেতার্থঃ। একনি 
বানি সমান উ্ন্থাৎপন্লে নানান্রপে পযপি ত্বর্থং হবিনিমানঃ উপগচ্ছামীত্যর্থ। বদ্ধ 
সমন সর্বঙ্গিন্নধসি ফলাখ্যক্ষীরোত্পাদকে যজ্জে নমিগুভৃতে লতি বিষুন্ূপে পয়সি, 
শাসারাপে লোমলক্ষণোদকে অর্কমন্্রসাধনং স্তোজং বিমিমানোহহং যুস্মানতিগচ্ছামি ॥ ৪ ॥ 

অথ পঞ্চমী-_ 

|. 11 54 উত নোহিবুপ্ন্যোওময়স্ক শিশুং ন পিপ্যু়ীব বেতি দিদ্ধুঃ। 

| | | ৃ তিন নগাতমপাং জুনায মনোজুবে ব্ৃধণো যং বহস্তি॥ ৫) 



৪৫২. খখেদ-সংহিতা। | [১ মণল, ২৪ অন্ৃবাক। ১৮৬ শৃ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
উত। নঃ। অহিঃ। বুধ্যঃ। ময়ঃ। করিতিঃকঃ| শিশুম। ন। 

| | 
পিপুযুষীইইব। বেতি। গিদ্ধুঃ। 

| রি | | | | 
যেন। নপাতম্। অপাম্্। জুনাম। মনঃইজুবঃ। বুষণঃ। যম্। বহত্তি 8৫) 

উত অপিচ নোইন্মাকমহিঃ অন্তরিক্ষগামী অহস্তা বা অহীনো বা অহন্যমীনো ৭ 

এতক্লামকো! দেবঃ ল এব বুপাঃ বুর্যং বন্ধকমস্তরিক্ষং তদহৃতীতি বুপ্যোন্তরিক্ষচারী এতন্নামকে 

দেবে! ময়ঃ স্থখং কঃ করোতু ॥ করোতেলডিরূপং ॥ কিঞ্চ পিপুাধীব ইবশব এরা 
পৃরণো বা। অন্মান্ রসেনাপ্যাযয়্তী সিদ্ুর্নামনদীবেতি আগচ্ছতু। তব দৃষ্টাস্তঃ -শিশুং ন। যা 

শিশুং প্যায়য়ন্তী গৌর্গচ্ছতি তদ্বৎ। অপান্নপাতং উদ্দকানামপাতয়িতারং বর্ষকমেতন্ামকং 

যদ্বোদকানাং নপ্তারং তৃতীয়ং পুত্রং অজ্ত্য ওষপিবনস্পতয়ঃ তেত্যোহগ্রিরিতি নগ্ত ত্বং। 

তাদবশমগ্রিং যেন জুনাম স্ততিভিঃ লচ্ছেম। জুইতি সৌত্রো ধাতুর্গতার্থঃ| যং দেবং মনোজুবো 

মনোবেগঃ বৃষণঃ বর্ষকা মেঘাশ্বাবহত্তি সন্ুখং করোতু ॥ (১ম--১৮৬স্ব _৫ধ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে চতুর্ধো বর্গ; ॥ ৪ ॥ 

অথ ষণঠী-_ 

| | ] 
উতভ ন ঈং ত্বষ্টাগত্তৃচ্ছ। ম্মৎ সুরিভিরভিপিত্বে সঙজোষাঃ। 

| | | ৃ |. 
অ। রূত্রহেন্দ্রশ্র্পিপ্রাস্তবিষ্মে! নরাং ন ইহ গন্য ॥ ৬॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | 
উত। নঃ। ঈম্। তষ্টা। আ। গন্ত। অচ্ছ। ল্মথ। স্থুরিংতিঃ 

ণ 
অভিহপিত্থে। লহংজোবাঃ। 
পাা। থা ওরা 

৪ 

| | * 0৬1 | 

জ|। বত্রহহা। ইন্দ্ঃ | চর্যণিপ্রাঃ+ তুবিঃহতমঃ। নরাম্। নঃ। উহ। মা? ॥ 

শাগর্ড 
উতাপিচ ত্বষ্টাদেবোহপি নোহল্মান্ অচ্ছ অভিথাণ্ডং ইদানীমেমং মঞ্জং বা রা 

পরন্ত। যা: ” জাগচছতু। আগত্য চ ্ষৎ। লহার্থে প্রান্তে বা বর্থতে। অন্স প্শংগায়া 



] 

২ জটটক) ৫ অধ্যায়, ৫ বর্গ। ] ষড়শীত্যধিক-শততমং সুক্তং। 8৫৩ 
থা অভিপিত্বে অভিগন্তব্যে যজ্জে নিমিত্তৃতে সতি স্থরিভিঃ স্োতৃতিঃ খত্বিগভিঃ জোষাঃ সমানশ্রীতির্বত্বিতি শেষঃ তথা বৃত্রহা বত্রঘাতী ইন্ত্রঃ চর্ষপিপ্রাঃ চর্যণদ্থো য়া যজমানাঃ কাম স্তেষাং পূরকঃ তুবিষ্টমো। বছতামো মহত্তম: ইহান্মিন্ কর্মণি নর! নৃণাং নাংশাকমুক্ত গুণোপেতঃ সন্নাগম্যাঃ আগচ্ছহ ॥ ( ১ম--১৮৬ _ ৬ ) | 

তত্র নণুমী-_ 
| | | উত ন ঈং মতয়োশ্বযোগাঃ শিশুং ন গাবস্তরুণং রিহস্তি। 

| | [ ও 
তশীং গিরো! জনয়ে। ন পত়ীঃ সুরভিষ্টমং নরীং নসন্ত | ৭ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-_ 
| | | | | ৮1 নঃ। ঈমৃ। মতয়ঃ | অশ্বহযে।গাঃ | শিশুমূ। ন। গাবঃ। তরুণম্। রিহস্তি) 

| | “ | তম। ঈম্। গিরঃ। জনয়ঃ। ন। পত্রী: । স্ররতিঃইতমম্। নরাম্। নসম্ত॥ ৭1 
উত অপিচ ঈং এনং তরুণং নিত্যযুবানমিন্রং নোইম্মাকং মন্তয়ঃ বুদ্ধয়ো খযোগাঃ লমানপ্রাপ্তয়ো রিহপ্তি আস্মদয়ন্তি স্তবস্তীত্যর্ঘ । তত্র ৃষ্টান্তঃ--গাবো দোগুধ্যো | ধেনবঃ শিশুং ন শিশুযিব বসমিব তং যথ লিহস্তি তদ্বং তদেবাহ। তমীং তমেবৈনং নাং নরাণাং যজমানানাং স্ুরতিষ্টমং 

গিরঃ স্তযো নসন্ত বাপ্রবস্তি। 
রাঃ পত্ীঃ পত্তাঃ পতিমিব ॥ ( ১ম--১৮৬--৭)॥ 

উত। মিঃ 

| 
খাস; 

অতিশয়েন স্ুরতিং জনয়ঃ। ফলস্যোৎপাদয়িক্রেটা 
নসতিবাপ্তি কর্্া। তত্র ষ্টান্তং_জনয়। ন উৎপাদ- 

হী চি 
ঙ 

অথাষ্টমী-_ 
| | | |. ৃ উত ন ঈং মরুতো বৃদ্ধসেনাঃ স্মাদ্রোদপী লমনসঃ সদস্ত। 

| | | | | বধদাসোবনয়ো ন রথ! রিশাদণে। মিত্রযুজে। ন দেবা? ॥ ৮ | 

? --* অথ পদ্দপাঠঃ *-_ 
ৃ ূ | | । ঈমৃ। মরুতঃ। বন্ধধলেনাঃ | ম্মং। রোদসী ইতি। সহমনসঃ। লদত্ব'। , 

| | | 
| অবনয়ঃ। ন। 'বথাঃ।. ব্রিশার্লঃ | মিরহযছ | মে) পকষত 5 5 ৮ 



৪৫৪ খাখেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডল, ২: অন্যবাক। ১৮৩ সৃল্ 

উতত অপিচ নোহম্মদীয়ং ঈং ইদ্ানীমেনং যাগং বা মরুতঃ "্মৎ সহ লান্ত গছ 
কুতো৷ দেশাৎ? রোদপী রোদস্ঠোঃ ছ্যাবাপৃথিব্যোঃ লকাশাৎ। যছা! রোদস্তাবপি গচ্ছস্তী 

কীর্ৃশান্তে মকুতঃ? বৃদ্ধসেনাঃ প্রন্তদ্ধবলাঃ লমমসঃ সমানমনস্কাঃ পৃষদশ্বাসঃ পৃষদর্ণা 

পৃষত্যো মরুতামতি যাস্কঃ (নিঘু ১/১৫)। অবনয়!ন যৈব নমনদ্বভাবাঃ রথা রংহণন্বতাখ 
রথবস্তো ব1। মত্বর্থোলুপ্যতে | যন্বা অবনয়ো রক্ষক! রথ| ইব স্থিতাঃ রিশাদসঃ রিশাঃ শত্রং 

তেষামত্তারঃ মিত্রযুজো দেবান মৈত্রীঘুক্তা ব্যবহতারঃ খাত্বজ ইব। যদ্ধ| মৈত্রীযুক্ত। অট 
দেবা যথা গচ্ছস্তি তদ্বৎ ॥ ( ১ম--১৮৬হ_-৮৭) ॥ 

ঁ ঙ 
ঞ 

অথ নবমী-_ 

| | | | 
প্র নু যদেষাং মহিন! চিকিত্রে প্রযুঞ্তে প্রযুজন্মে স্রত্কি! 

| | | 
অধ যদেষাং স্্রদিনে ন শরুরবিগ্থমেরিণ প্রনায়স্ত সেনাঃ॥ ৯1 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

প্র। নু। যৎ। এষাম। অহিন|। চিকিত্রে। প্র! যুষ্গীতে | 
সপ পা বত খারা মত এর শাল ৮৭৮ জরা 

| 
প্রহযুজঃ। তে। ন্ুহবৃক্তি। 

| | | | 
অধ। যৎ। এষাম্। স্বহদিনে। ন। শরুঃ। বিশ্বম। আ। 

] | 

ইরিণম্। প্র্মায়ন্তত। পেনাঃ ॥ ৯॥ 
& 

এবাং মরুতাং মহিন] মহিমা বাটিলক্ষণে! সৎ মন্যাৎ প্র চিকিতরে গ্রচ্চায়তে যদ 

মহত্বেন যুক্তা নরাঃ চিকিত্রে জানস্ত্যান্ুষ্ঠেযং। নু ইতি পৃরণঃ। ততস্তে জ্ঞ/তারঃ শুবু্জি। 

লুপোলুক। সুষ্ঠুতীনাং গ্রযুজঃ গ্রয়োগান্ প্রযুগজতে। ভাধ অথ প্রয়োগানস্তরং খত যা, 

এষ|ং লেনাঃ বষ্ট্যুৎ্পাদকাঃ বিশ্বং দর্ধ্বং ভুবনং হুরিণং উরপ্রদেশং যথা তথা সর্বতঃ 

প্রুায়স্ত উৎপাদয়স্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ_ন্দিনে মেঘাবরণাদিরহিতে দিনে শরুন অন্ধকার" 

হিংপকঃ প্রকাশ. ইব স যথ! সর্ববমাবৃণোতি তথা মরুৎসেনা অবৃষ্্া সর্ববমূঘরং করোতি। ধা 

' মকুনমহিমাবৃষ্টি্ভবতি তদা লন্তাদিলমৃদ্ধৌ লত্যাং প্রয়োগ! কুর্বস্তি। যদ যন্প্তি তা মরৎদেণ? 

সর্ব।ং মহীদুনদস্তীত্যেবং মহানু'তাবা মরুত ইতি তেখাং স্তি ॥ ( ১ম--১০৬স ৯৭) 



! 

দা 

২ শক, & অধ্যায়, ৫ বর্গ। ] ষড়শীত্যধিক-শততমং সৃজং। 8৫৫ 
অথ দশমী-_. 

| প্রে। অশ্বিনাববসে, কগুধবং প্রপুষণং স্বতবসে হি সনতি। 
| | | অদেষো বির 'ত খভুক্ষা অচ্ছ! স্বম্মায় ব্বতীয় দেবান্ ॥ ১৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 
| | | ৃ 

প্রোইতি। অশ্বিনী । অবসে। কুগুধবমূ। প্র। পৃণম্। স্বই 
সন 

| | 
তবসঃ। হি। স্ভি। 

আক ও 

| | ] 1 অদষঃ | বিষুঃঃ। বাতঃ। ধতুক্ষাঃ। অচ্ছ। সুয়ায়। ববৃতীয়। দেবান্ | ১০ ॥ আও) আয 

পট আরা এজ এ 

গজ 

হে পতিজঃ! অগিনৌ এতন্নামকৌ দেবাবুদিশ্য অবসেশ্মদ্রক্ষণায় তিং গ্রকর্ষেণ কৃণুধবং | পুষণং ভি পোষকমেতন্নামকং টং কিক মে গ্বতপসঃ স্বায়ত্তবলাঃ সস্তি তানপি রটুধবং। কে তে? আদ্ধেষঃ ত্বেষরহিতো উপ্তঃ এতন্লামকো দেবঃ প্রথমমনাহুতো পিনকুপাতীতি বন্ত,মদ্বেষ ইতুজং। ও বাত; অববত্রসঞারীবায়ুঃ খভুক্ষাঃ পতি রন্্রশ্ এতানপি প্রক্কণুধ্বং | অতোংহং স্বায়ত্ত- গণ দর্বানপি দেবান্ সুষ্ায় সুখায় অচ্ছ আভিমুখ্যেন বৃতীয় স্তোত্রৈরভিবর্তয়েয় মূ ॥ ১, | 

প্রো কথুধ্ং 
দেবমপ্যবপে প্রকর্ষেণ স্তুতিং 

অথৈকা দশী__ 
| | | | ও না বে। অশ্ব দীধিতিরঁজত্র! অপি প্রণী চ লদনী চ ভূয়া: । 

| 
| | 

নিধা দেবেযু যততে বসুয়ুবি ছ্যামেষং বজনং জীরদানুমূ ॥ ১১।॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *_- 

ইয়ম। ব | | লা। বহ। অন্মেইতি। দীধিতিঃ | যজব্রাঃ। অপিংপ্রাণী। 

[ 
চ। লদদী। চ। ভুঙ্থাঃ। 

| দেবেধু। যততে। বস্বুহয়ঃ। বিজ্ঞাম। সমতা । অক । ঠা, 



৪৫৩ |  খ্াখেদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ইউ অনুবাক, ১৮৭ ইঁ 

হে যজত্রাঃ ষ্টবাদেবাঃ! বো মুগ্বৎসবন্ধিনী লা ইয়ং প্রলিদ্ধা দীধিতিদপ্তিরনে 

অন্মাকমপি প্রাণী সর্বদা চেষ্টফিত্রী সদনী চ নিবাসবতী চ ভূঁঘাঃ ভূয়াৎ তবতু। 

দীধিতিবুঘুং বস্থুমতী দেবেধু নিযততে নিয়মেন প্রমকুং করোতি তানপি প্রকাশ 

সৈব তুয়াৎ বিদ্ামেতি গতঃ ॥ (১ম--১৮৬ন্-১৯খ)। 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে পঞ্চমে! বর্গঃ ॥ ৫ ॥ 
ঞ্ পি 

গু 

সপ্তাশীত্যধিক-শততমৎ সুক্তৎ। 
2555528 

পিতুং হ্িত্যেকাদশর্চ মষ্টমং সুক্তং আগন্তামন্নদেবতাকং গায়ত্রং। আছ্াননটুব, গর্ত 

আছ্ঘঃ পঞ্চকন্ত্রয়োষ্টকা অন্ুটুপগর্ভা ইত্যুক্তত্বাং তৃতীয়াপঞ্চমীষীসপ্তম্যেকাদশী চেতি 

পথ্চানুটুভঃ | তথাচান্ুক্রমণিকা _পিতুং স্ন্ন গ্বতির্গায়ত্রং ত্বা্যানুটুবগর্ভ। তৃতীযাস্ত্যে ঘস্তা 

ব্হতী বা পঞ্চম্যাগ্যাশ্চতত্রোইন্ুটুভ ইতি । বিনিয়োগং শৌনক আহ-_ 

পিতুং ব্বিত্যুপতিষ্ঠেতনিতামন্মুপস্থিতম্। পুজয়েদশনং নিত্যং ভূঞ্জীয়াদবিকুত্স্ষন্॥ ১| 

নাস্তন্তাদননজো ব্যাধিবিসমপ্যযৃতং ভঝেং | বিষং চ শীত্বৈতৎসুক্তং জপেৎ বিষবিন|শনং | ২| 

নাবাগযতগ্থ ভুণ্তীত নাশুচির্ন জুগ্ুগিতম্। দগ্যাচ্চ পৃজ্য়েচৈন ন্ুয়াচ্চ হবি? সদ | ৩। 

কষত্তয়ং নাগ কিছ স্ঠানানর্জং ব্যাধিমাপু,যাৎ ইতি ॥ (১ম-৯৮৭স)॥ 

তত্র প্রথম 

| | 

পিতুং নু স্তোষং মহো! ধন্মাণং তণ্ষীমৃ। 

। [ ] | 

যস্ত ত্রিতো ব্যোজগা রৃত্রং বিপর্বমন্দয়ত | ১ | 

--০ আথ পদ্দপাঠঃ *-- 
| - 

পিতুম্। স্থা। স্তোষম্। মহঃ। দর্াণম্। তবিষীমৃ। 

| | 11 ০ 
য্ত। ভ্রিতঃ। বি। ওজলা। বৃত্রম্। বিহপর্বস্। আর্দঘৎ | ১1 

অহমগন্তযঃ নু ক্ষিপ্রং পিতুং পালকমন্ত্র স্তোধং স্তৌমি। মহোমহস্তিং ধর্মাণং দর্ 

ধারকং তবিষীং বলাত্মকং | যঘা মহতো লোকস্ত ধারকং যন্যানস্যোজধা বণ রথে 

ত্রিতে। বিস্তীর্ণতমঃ প্রখ্যাতকীত্তি স্্রিচু ক্ষিত্যাদিস্থানেযু, তায়মানোপীন্তরঃ বরং রর 

বিচ্ছি্রসন্ধিকং যথ| তথা ব্দয়ৎ হিংলিতবান॥ (১ম--১৮৭হ-১%)| 



অঠুক। ৫ অধ্যায়) ৬ বর্ষ]  সপ্তাশীতাধিক-শততমং সুক্তং। 8৫ 

অথ দ্বিতীয়া-_ 

] | | 

স্বাদে! পিতে। মধো পিতে! বয়ং তা বরৃমহে। 

| | 
অন্মাকমবিত। ভব ॥২॥ 

--* অথ পত্রপাঠ? ০-- 

| | | | 

স্বাদ ইতি। পিতো ইতি | মধো ইতি। পিতো। ইতি। বযন্। ত্বা। বৰৃমহে। 

পাটি 

1 

অপ্মাকম্। অনিতী। তল ॥ ২॥ 

হে স্বাদী! আস্বাদনীয় পিতো পালক মপো মাধর্মোগেত পিতো হে গানসাধনানন বয়ং 

স্বাং বরৃুমহে । সেবামহে ॥ আও সর্বত্রানুদা্তানাং পূ্বস্তা সামা বচনত্বেনা নিঘাতত্বম্ 

নুর্ধাত্ত।নং তু বিশেষবচনত্তান্রিঘাতত্বং | অস€ৎপিতুশন্ধ শরসণং তশ্ প্রাশস্তাজ্ঞাপনার্ঘং ॥ 

স্মাকমবিতা তর্পয়িতা ভন | (১ম ১৮৭২৭) | 
নি ক 

খ্ 

£ পিত্রো অ 

অথ তৃতীয় 

| | | ৃ 

উপ নঃ পিতবাচর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ। 

| | | 
অথয়াঃ ॥ ৩ ॥ ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ . সখা! স্শেবে 

শা পাপী 

--০ অথ পদ পাঠঃ *-- 

| | 

উপ। নং। পিতো। ইতি । আ। চব। শি্ঃ। 

| ] 

শিসাভিত | উতিহতিঃ। 

| | | 
ময়হতুঃ | অধিষেণ্যঃ। অথা। সুংশেবঃ| আথযাও। ২ | 

শপ | ও | সস 

হেপিতো! যত্ত্বং শিবঃ মঙ্গলঃ অত: শিবাতিঃ মঙ্গগযু্ত। ৩: উতিষ্ভী রক্ষণৈঃ নোহন্মান্ 

গদমীপং আচব অগচ্ছ। আগভা চময়োতুঃ সুখ ভাবরিত! আন্বিষেণাঃ অদ্বেষ্য ওস+ 

বরসইত্যর্যঃ লখ] সখিবৎপ্রিয়কা রী স্ুশেবঃ অতএব স্থঠুম্থখকরঃ অয়াঃ বয়রহিতঃ উক্তপ্তণ 

৭ নতু তদ্বিপরীতো। ভবেত্যরঃ। অথবা দৃষ্টান্ত বাদোইযং শে অদ্বগাঃ মনঃকর্ধাবিসংবাদ- 

হিজ। সথা যথা ময়োভূরঘেস্শ্চ ভবতি তত্বৎ তমপি ভালে হ্যর্থ | (১ম--১৮৭ন-৩ক)1 
০ চি 

ষ্ঠ 

খে ২য় আষ্টুক--১৮৭-৮৮স--৫৮ 
১ 

নিক্ছে, 



৫৬ ্বাঙথেদ-সংহিতা। | [১ মল, ২৪ অন্ুাক, ১৮৭ 

অথ চতুর্থী 

ূ | 

তব তে পিতে। রসা; রজাংস্যনুবিষিতাঃ | 

| 
দিবি বাতা ইব শ্রিতাঃ ॥ ৪॥ 

_-* অথ পদ্দপাঠঃ ০*-_ 

| | | | | | 

তব। ত্ে। পিতো ইতি । রসাঃ। রজাংসি। অন্থু। বিহস্থিতাঃ। 

[ 
দ্িবি। বাতাঃহইব। শ্রিতাঃ ॥৪॥ 

হেপিতো! তব তৃৎসন্বন্ধিনঃ ত্য তে স্বাপ্ধম্লদি ষড়সাঃ রজাংলি,লোকান্ লোকস্থানন্ান 

আন্মকুলোন বিঠিত।ঃ বিবিপং স্থিতাঃ | বিলিধন্থিতৌ দৃষ্ান্তঃ_ দিবি ছ্যুলোকেহস্তরিক্ে তরি 

বাভাইব বায়বঃ তে যথা ব্যাণ্তান্তদ্বৎ ॥ (১ম--১৮৭_৪খ। )॥ 

অথ পঞ্চমা-_. 

| | | | 

তন তো পিতে। দদতস্তব শ্বাদিঠতে পিতো। 

| | 
প্র স্ব।ঘ্ুনো রসানাং তৃবিগ্রীবা ইবেরতে ॥ ৫। 

_-» অথ পদপাঠঃ *-- 

| ] ] | ] 

তর। ত্যে। পিতো ইতি। দদতঃ। তব। স্বাদিষ্ঠ। তে। পিতো ইতি | 

| 
এ। স্বান্লানঃ। মি | তুবিগ্রাঃ রঃ ইইব। ঈরতে ॥ ৫॥ 

হেপিতো]! পলক ত্যে তে ত্বদর্িনো নরাস্তব ভোক্তারো ভবস্তীতি শেষঃ। কেরে 

নবাঃ? হে স্বারিষ্ঠ! স্বাছুতম পিতো পালক তব ত্বদনুগ্রহাৎ তে ত্বাং দত, রর 

তবন্থি। যথা তে পিতো হত্যাদরার্ং। অপ্তাসে হি ভূয়াং সমর্থ মন্ান্তে। কি তব রদাগং 

্বগাদীনাং ষগ্নাং স্থাদ্ু/নঃ স্বাদয়িতারো ভক্ষঘিতার এব তুবিগ্রীবা ইব। তুবীঠি না 

রদ্ধগ্রীব এব গ্রেরতে প্রকর্েণ গচ্ছত্তি সঞ্চরস্তি। ইব শব্দ এবকারাথ। প্রগোধ | 

ভুলোকে অভ্র এব দৃঢাঙ্গা ভবস্তীতি প্রণিদ্ধং। অনশনে হি গ্রীবা অথে লঘতে। 



২ আষটক) ৫ জগ্যায়, ৭ বর্দ। ] সপ্তাশীত্যধিক-পততমং সুক্তং। ৪৫৯, 

তব রসানামতারঃ অঙংখ্য/ত গ্রীবা ইব ভবস্তি রসানাং বাছগ্যাদিতি ভাবঃ| এবং বহুরপো- 
গেতমন্নমিতি তন্ স্ভতিঃ॥ (১১৮৭৫) | 

ইতি দ্বিভীয়ন্ত পঞ্চমে বড়ো বর্গ; 1 ৬ | 

অথ যণ্ঠী__ 
| | ৃ ' তবে পিতে। মহানাং দেবাঁন।ং মানোহিতমৃ। 

| | | 
আঝারি চার কেতুনা তবাহিমণনাণধীৎ ॥ ৬ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *- 

| | | | | 

ত্বেইতি। পিতো ইতি । মহানামূ। দেলান!মূ। মনঃ। হিতমূ। 

| | | | | 
অকারি। চাক। কেতুনা। তব। আহিম্। নস! । অবদীতৎ॥ ৬] 

হেপিতো! মহানাং পৃজ্যানাং মহতাং ব| দেবানামিত্াদীনাং মনস্ত্ে ত্বরি হিতং নিহিতত 

[কাবি কৃতং অমৃতং নিহায় তবয্যেবর্ভতে। হে পিতো! তব চারু সমীচীনেন কেতুন 
তকৃতেন গ্রজ্ঞ।ণগ্চণেন অব্সা বক্ষণেন অহিং মেঘং বৃত্রং বা অবধীৎ হতনানিন্্রঃ | অন্ময়ত 

£লোম্য মন ইতি শ্রুতেঃ (ছান্দোগো।পনিমৎ)। অথবা হৎকেতুনা জগদ্রক্ষণেন নিশিত্বে- 

নতি যোজ্যং। জগদ্রক্ষণার্থং হীন্দ্রেণ।হপিদ্ভতে ॥ (১ম-১৮৭স্ব-৬ধ) | 

অথ মপ্তমী-_- 
| | | 

যদদে। পিতো। অজগন্বিবদ্ধ পর্রবঠানামৃ। 

| | | 
অভ্রাঙিমে। মধে। পি.তারন্তক্ষায় গম্যা)॥ ৭ ॥ 

৮০ অথ পদপাঠঃ *-- 

॥ | [ [ | 

যখ। অদঃ। পিতো ইতি । অজগন্। খিবস্ব। পর্ববতানাম্। 

তি । ] | 

স। চিৎ। নঃ। মধো ইতি। পিতো ইতি। আম্। ভক্ষায়। গম্যাঃ॥৭ & 



৪8৯৬. | খাখেদ-সংহত। | [১ মগুল, ২৯ অনুবাক, ১৮৭ সু 

হে পিতো!' অন্ন ত্বাং যদৃযদ| বিবন্ব ॥ সুপোলুক অন্ত্যলোপশ্ছান্দলঃ॥ বিবাপনবতা। 

বিছ্যুদ্রপপ্রকাশনবতাং উদ্নকলক্ষণধনবতাং বা! পর্ধবতানাং মেঘানাং লম্বন্ধি অদঃ গ্রসিদ্ 

তহুদকং অঙ্গন্ অগমৎ গচ্ছেৎ। অক্রচিৎ অন্মিন্কালে হে মধো! হে পিতো মাধুর্ষ্যোপেতাই 

ত্বং নোহম্মান অবং অলং লম্পূর্ণৎ ভক্ষায় ভক্ষণায় গম্যাঃ গচ্ছ লন্নিহিতো। ভব ॥ ৭॥. 

অথাঘ্টমী__ 
| | | 

যদ্প।মোষ্ধীনাং পরিংশমারিশামহে। 

] | | 
বাতাপে গীব ইন্ভব॥ ৮॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *- 

| 
যৎ। অগাম্। ওষদীলাম্। পরিংশম্। আইরিশামহে। 

| | 
বাতাপে। শীপঃ। ইৎ। ভব ॥৮॥ 

যৎযেন অপাযোধধীনাং চ লম্বন্দি পরিংশং গরিতঃ লেশং পরিতঃ স্থখকবুমননারিশামহে 

আস্বাদয়ামঃ তক্ষয়ামঃ ভেনান্ত্রোদ কসারেণ হে বাত্াপে বাতেন গ্রাণেনাগ্লেরত হ্শিরবা 

হমিতি বঝ| তেনাপ্যায়ত ইতি বা। বাভাপি শবীবং। হে শরীব! ত্বং পীর ইং 

আপ্যার়িত এব তব। অমনোদকাভ্যাং শরীবরদ্ধিঃ প্রসিদ্ধ । যছা ঘগ্প্যপামোষপীনাং গারংশং 

লেষমাস্বাদয়ামঃ তথাপি হে বাতাপে! বাতবৎসর্প্য/পক পিতো ত্বমল্পমপি পাব ইত পীব 

এব ভব॥ (১ম ১৮৭৮৯) 1, 

অথ নবমী-- 

| | | _ | 
যর্তে নোম গবাশিরো যবাশিরে। ভজামহে । 

। । 

বাতাপে পীব. ইন্ভব ॥৯॥ 

-_-* অথ পর্রপাঠঃ *-- 

| 1 ও 

য। তে। সোম। গোহআশ্িরঃ। যবহআাশিরঃ| ভজামহে। 

। | .. 
বতাপে। গীবঃ1 ইত্খ। ভব॥ ৯, 



আইটক। ৫ অধ্যায়, * বর্গ।] সপ্তাশীভ্যধিক-শততমং সুক্তং ৪৬১ 

নলায্যেন গ্ততেদানীং সোমহক্ষণমন্্ং স্তোতি। হে লোম! তে টব যৎ যমংশং 

|বাশিরঃ গোবিকা রক্ষী শ্রপণত্রব্যং যবাশিরঃ যববিকাবাশপণগ্রব্যং ভজামহে লেবামহে 

এন হে বাতাপে শরীর গীবো তব ॥ (১ম-১৮-৯%) | 
ক সী 

চি] 

ঈ অথ দশমী-_- 

| | | 
করন্ত ওষধে ভব গীবে বৃ? উদ্বারথিঃ। 

। . 1 

বাতাপে পীর উদ্ভব ॥ ১০ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| 
কবন্তঃ। ওষবে। ভব। গীন। বৃক্ধঃ। উদ্দারধিঃ | 

টি আছ ০০০ ও অজ প 
্ এ আছ 

ূ | 
বাতাপে। গীবঃ। ইত ভব ॥১৭॥ 

নরন্তঃ যঃ করন্ত/দিরূপঃ সক্ত,পিোহস্থি তদাতুক হে ওষধে ত্বং পীবঃ স্থৌল্যবান্ বুক 

।ধের্দয়িতা ভব | উদ্লারণিঃ উদ্দীগঘনঃ ইপ্ডিয়াণাং উদ্দীপয়িতা ভব। শিষ্টো গতঃ ॥ ১০ 0 

অথৈকাঁদশী_- 

| | রা | 
তং তা বয়ং পিতে। বচোশির্গাবো ন হব্যা সযদিম। 

চ | | | | 

দেবেত্যত্ত্। মাধমাদমন্মভ্যং তব সধমাদম্ ॥ ১১ ॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *-. 

| | ] 
তম। ত। বয়ম। পিতে| ইতি। বচঃহভিঃ | গাবঃ। ন। হব্যা। সুসৃদিস্। 

০০০০ 
ক নান “শর 

] 1 
সধহুমাদম্। অন্মভ্যমূ। তা। সধইযাদমূ 1 ১১॥ দেবেত্যঃ | তা। 

হেপিতে| অন্ন জোমন্প তং তাদৃশং স্ততং তব স্বাং মহান্ুভাবং বচোভিঃ স্থতিবাগ তিঃ 
ব়্। ৰ 
রং যম রম়াষো রসান্। তত্র দৃষ্টান্তঃ--গাবো ন হব্যা গবো যথা হবীংষি 



৪৬২ | খখেদ-সংহিত1 | [১ মণ্ডল ২৪ অস্ুষাক, ১৮৮ সু 

উৎপাদয়ন্তি তথা ত্বৎসকাগ্গাৎ পোমং সুষদিম। কিমর্থং কীঘৃশং চেতি চেছুচ্যতে--দেকে 

ইন্দারিতাঃ তদর্থং ত্বা ত্বাং লধমাদং তেষাং সহ মাদয়িতারং ন কেবল দেবেভ্য এব। বি 

লধমাদং অপ্মাতিঃ লহ মাদগ়িতারং হুতশে্ষরূপং ত্বা ত্বাং অন্মভ্যমন্ত্রদর্থমপি ॥ ১১ ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে সগ্তমে বর্গঃ ॥ ৭ ॥ 
ছি ষ 

ডু 

অষ্টাশীত্যধিক-শততমৎ সুক্তং 

লমিদ্ধো অগ্যোত্যেকাদশর্চং নবমং স্ক্তমাগস্তাং ৷ পৃর্ববং গায়ত্রং ত্বিত্যুক্তবাদিদং গাযং 

লমিদ্ধাগ্রি তনৃনপাদাদয়ঃ একাদশ ্ রতৃতচং দেবতাঃ। যাক্েন। অথ কিং দেবতাঃ (নি* ৮২১ 
প্রযাজ! ইত্যুপক্রম্যাগ্রেঘাঃ প্রযাজ| ধতুদেবতাঃ ছন্দে! দ্েবতাঃ পশুদ্বেত।ঃ প্রাণদেবতা মা, 
দেবতাঃ ইত্যাদীনা বহুন্ পক্ষানুপন্যস্ত ত্রাহ্মণানি চ প্রণর্শাগ্রেষা এবেতি সিদ্ধান্তিহং। অনি 
আগ্রিয় ইতু হুক্রান্তমূ। পশাবগন্ত্য।নামেকা দশ প্রমাজর পমিদমাভীস্থক্তম্ ॥ ( ১ম-১৮৮স)। 

ঙ গু 

প্ঁ 

তত্র প্রথমা - 

| | | 
সমিদ্ধে। অদ্য রাজসি দেবো দেবৈঃ সহত্রগ€ | 

| 
দুৃতে! হব্যা করির্বহ ॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

[ 
লম্হটন্ধঃ| অছা। রাজলি। দেবঃ। দেবৈঃ। লহত্রহঙ্সিং। 

পজঞ হাউ শপ | আদ আজ চি 

দৃতঃ| হব্যা। কিঃ! বহ॥& ১ | 

হে অগ্নে! দ্রেবৈবাবহতৃভিঃ খ্াত্থিগতিঃ শমদ্ধ: লম্যগদ্রীপিতো। দেন; অতএব 

দীপামানঃ সমিদ্ধৈব1 দেবৈঃ লহিতঃ লমিদ্ধঃ সন্ অগ্যান্মিন্যাগ্দিনে রঞ্জগি ঈশিষে। হে. 

লহমজিৎ! লহত্রস্ত দনসৈতৎ্সংখ্যাকানাং শব্রণাং ব| জেতঃ ততঃ দূতঃ দেবানাং দত 

যঙ্জঞাদিবার্তাহবঃ আহ্বাতা। বা। অগ্নিদে ঝানাং দূত আবপীদিতি শ্রুতেঃ (তৈ* সৎ ২1৮) ৃ 

কবিং ক্রাস্তদশা ঈদৃশত্বং হব্যা অন্মাদীয়ানি হবীংষি বহ দেবেন প্রাপয়্ ॥ ১ ॥ 
টি ষ্ঠ 

ক / 



সক 5 লধ্যা়। ৮ বরগ।] অষ্টাশীত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৪৬৩ 
অথ দ্বিতীয়।_- 

| * | | তনুপাদূতং যতে মধ্বা যত্তৰঃ সমজ্যতে । 

| | | 
দধৎ সহক্্রণীরিষও 1 ২ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-_, 

| 
তনুইনপাতৎ। ধতম্। যতে। মধ্বা। যজ্ঞঃ। সম্। অজাতে। 

পিপি | আহ রাজি 

ূ | | 
দধতৎ। লহত্রিণীঃ | ইষ£ ॥ ২ | 

তনূনপৎ যজ্জশরীরস্ত ন পাভয়িতা ঘদ্বা আপোহক্র তব উচ্যান্ত। ইত্যুজত্বাদপার 
গতয়িতা তালাং নপ্তা বা অভ্া ওসপয়ঃ ওষদীত্যোইগ্রিরিতি নু তবং যজ্ঞ: পৃজযঃ যত্র- 
নির্বাহকত্ধঘা মজ্গঃ ঈদৃশ্োহগ্রিং খতং যজ্জং ঘতে গচ্ছতে অনুতিষ্ঠতে যজমানায়। তদভি 
মভার্ং মধ্ব। মধুরেণ আজ্যসোমাদিদ্রপ্যেশ লমজাতে সমাগক্তঃ ক্রিয়তে। 
কবনযং সহাত্রণীঃ এততৎসংখ্যাকানি ইবোহযানি দধৎ মজমানেভো ধারয়ন্॥ ২॥ 

কিং 

অথ তৃতীয়।-_ 
| পারার ূ আজুহবানে। ন ঈডে। দেব আবঙ্ষি যজ্তিয়ান্। 

| 
অগ্নে সহঅণাঃং আনা ৩॥ 

--৭ অথ পদপাঠঃ ০*-- 

| | ] অাইুহ্বানঃ। নং। উডা। দেলান্। আ। রক্ষি। যক্দিয়ানূ। 

| 
অগ্ে। লহমঅইহসাঃ। অলি ॥৩॥ 

এ) জকি ওর শ্/ি ও 

হে অগ্নে! আন্ুহ্বানঃ অস্ম[তিরাহুয়মানঃ লন ঈভ্যোহস্মাভি: স্ততাঃ ইডমামকঃ উমোহক্বর্থং যজিয়াণ্ যজ্জতাজে৷ দেবান আবক্ষি আবহ। হে অগ্নে! ত্বং লহত্রসা অপি 
টি সপরিযিভধনস্ত দাভালি। (১ম-১৮৮হ--৩ষ ) | 



৪৬৪ থাখেদ-সংহিত|| 1 ১ মুল ২৫ অদ্থুবাক, ২৮৮ সুজা 

অথ চতুর্থী 

| | ৫০ -৯% 

প্রাচীনং বর্থিরোজস৷ সহত্রবীরমস্তণন্। 

| | 
যত্রার্দিত্যাা বিরাজথ ॥ & ॥ 

| | | 
প্রাচীনম্। বহিঃ। ওজসা। সহত্রহবীরম্। অন্তুণন্। 

ৃ | 
যতে। আদিত্যাঃ | বিইরাজথ ॥ ৪ ॥ 

অপ্পো আদ এর 

প্রাচীনং প্রাগগ্রং সহত্রনীরং সহত্রসংখ্যাকা বীবাঃ শজণাং লিশেষেণ ঈণযভারে 
দেবা যন্ত ততাদৃকৃ। যদ্বা অপরিমিতা বীরাঃ পুরাদয়ো দেন তাদুকক বহিনোন্দস। মনক্ষণ, 

বলেনোপেত৷ খধত্বিজঃ অস্তণন্ আচ্ছাদয়ন। যরে যন্ষিন বহিষি আনিত্যা; অপি 

পুত যুয়ং বিরাজথ বিশিধং রাজধের তদ্বঠিরন্ূণন্ ॥ (১ম ১৮৮ 2৪৬) | 

অথ পঞ্চমী-__ 

| 
বিরাট সম্রাডিভীঃ প্রভীর্বহব'শ্চ ভূয়সীশ্চ যাং। 

! | 
ছুরে৷ দ্ৃতান্যক্ষরন্ | ৫ ॥ 

| 
বিংরাটু। লমহরাটু। বিহভীঃ | প্রহভীঃ | বহবীঃ | চ। তৃষপীঃ। চ। যাঃ। 

| | 
ছুরঃ। ঘৃতানি। অক্ষরন্ ॥ ৫॥ 

বিরাট বিশেষেণ রাজত ইতি। ব্যতায়েনেকবচনং। লযাটু লমাগতি পৃজাতরং 

স্লাজমানাঃ। অভ্রাপি বাতায়েনৈকবচনম্। বিভীবিল্ো বিবিধং বিজ: গ্রহীঃ পর্থঃ 

গ্রকর্ষেণ ভবিত্রাঃ বহ্বীবহ্ব্যঃ ভূয়সী লোক প্রসিদ্ধ সংখ্যাতিভ্যস্তশ্চ মাঃ ছবে। বক্জগৃহদার/ 

লর্তি' তা ঘৃতান্যুদকানি প্রাধাপকারার্থমক্ষরন্, ক্ষরত্তি। যঙ্ধা বহবীর্ভ যপীরিধোওে 

লংখ্যাবচনে। শিষ্টানি তাসাং নামপেয়ানি ॥ (১ম--১৮৮স ৫) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে অক্টমো বয় ॥ ৮৪ 



হ অঃ, « সর » নয] সষশীত্যধিক-মতমং সৃক্তং 
অথ যী. 

৪৬8 

| | স্থরুকঝোে হি স্থপেশসাপিশ্রিয়। বিরাজ? | 

] 

উষামাঁবেহ সীদত।ম্ ॥ ৬ | 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-__ 
| | ] স্বরুক্সে ইতি স্বহরুক্সে। হি। সুহপেশসা। আপি। | 

শি! । িইরাজতঃ | 

| 
উষসৌ। আ। ইহ। সীদতাম্॥ ৬॥ 

নুরুকোে শোভনদীপ্ত।ভরণে ! হি প্রসান্ধ। স্থপেশসা শোভন্রূপে ঈদৃশ্ঠ।বহোরাজাদেলন্তে ! আথি অগিকং শ্রিয়া পৌন্দর্ধ্যণ বিবাজতঃ বিশোষেণ দীপোতে ॥ হি যোগাদনিঘাতঃ | তাদুশ্যাবুষসৌ এতদ্রাত্রেরপ্যুপলক্ষণং | উদঃশক্কো দিলসস্তেপলক্ষকঃ। 
ইহান্সিন্ দিনে আসীদত্যাং আগত্য তিষ্ঠ তাং আগস্ছ তাং ব।। ( 

বাত্রিরুষাশ্চে'তে 

১৯--১৮৮স্-৬খ )॥ * 

অথ নণ্ুমী-_ 

| | | . গ্রথমা হি মুধচসা হোঙার! দৈব্য। কনী। 

| 

যজ্ঞং গো যক্ষতামিমমূ ॥ ৭ ॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ ০-_₹. 

| | ] | প্রথমা । হি। সুহবাচপা। হোতারা। দৈন্য।। কবীইতি। 

যজ্ঞম। নঃ। যক্ষতামূ। ইমম্॥ ৭ | 

* প্রথমা । মুখযনামৈতৎ। গ্রতমৌ প্ররুষ্টতমৌ হি প্রলিদ্ধৌ স্বব!চসা প্রিয়বচনৌ এদবা! 
দেনর্ঘৌ। ঠোতুুা' দেলানামাহ্াতারৌ হোমনিষ্পাদাকৌ। বা কবী মেধাবিনাবেতৌ শোইমদীয়মিমং যজং যক্ষতাং যজতাং গচ্ছতাং বা॥ ( ১ম- ১৮৮4৫), টু 

ঙ ধী 
ঙ হি 

“ব্ চ 
ক্ষপাটি? ই সর : খখেদ উর গ৮৫হ--$ রর রি ১ ৬ ০ ্ 

রি ৬. ৮. 
ডঃ 



৪৬৬ মাখেদ-সংহিত। | ৯ মণ্ডল, ই অঙীবুক। ১৮৮ সৃ। 

অথাষ্ঠমী-_ 
|. | 

ভারতীড়ে লরম্বতি যাঁবঃ পর্ধব( উপক্রুবে। 

| 
তা নশ্চোদ্য়তঃ শ্রিয়ে ॥৮॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| | | | 
ভারতি। ইড়ে। দরস্বতি। যাঃ। বঃ। লর্বাঃ। উপহক্রবে। 

তাঃ। নঃ। চোদয়ত। শ্রিয়ে॥৮॥ 

হে তারতি ভরত আনিত্যঃ তন্ত সম্বন্ধিণী তারতী তাদৃশিদ্যলোকদেবতে | 

ছে ইড়ে ভূদ্েবি! হে লরম্বতি লরো বা উদ্নকং বা তদ্বত্যন্তরিক্ষদেধতে তাদৃশিদেবি! 

এতাঃ ক্ষিত্যাদিদেবতাঃ এতান্তিত্রঃ আদিত্য গ্রভাববিশেষরূপা ইত্যাহঃ যাস্তিত্রঃ দর্ধা 

বো খুল্মান উপক্রবে উপেতা ভ্ৌমি তাঃ যৃঘং নোহপ্মান শিয়ে সম্পদে চোদয়ত 

প্রেরয়ত 1 (১ম--১৮৮--৮ধ।) | ৃ্ 

অথ নবনী__ 

1 | 

তবষ্ট। রূপাণি হি প্রভুঃ পশুন্বিগন্তসমানজে | 

| | 

তেষ।ং নঃ স্কাতিম। যজ॥৯॥ 

--* অথ পদপাঠ; ০- 

| | | 
তবষ্টা। রূপাণি। হি। প্রহভুঃ। পশুন্। বিশ্বান। লম্হআনজে। 

] চর 

তেষাম্। নঃ। স্ফাতিম্। আ। যজ॥৯| 

ত্ব্টা যজ্ঞসাদনপাত্রাভিমানী দেবো রূপাণি যোনৌ স্থষ্টানি রেতাংপি রূগাণি রর ৃ 

শ্রভৃহি। হি শব্দঃ শ্রত্যন্তরপ্রসিদ্ধিগ্যোত নার্থঃ। যোনৌ বৈ রেতসঃ পিত্ত বা 

রূপাণি বিকরোতীতি শ্রুতেঃ (টতিত* লং ১৫৯)। ল দেবো শিশ্বাণ্ সর্ববানপি 

পশূনন্মদীয়ান্ গবাদিকান্ লমানজে লমাগনক্তি ব্যন্তীকরোতি ॥ নংপর্বাদনকেিট 

তন্মারডিতি হুট ॥ অথ প্রতাক্ষঃ তেযামক্তানাং পশূনাং স্ষাতিং বৃদ্ধি নোংগা 

মাযজ সব্বিতঃ পুজয় কুর্ববিত্যর্থঃ ॥ (১ম-১৮৮ম-নক্জ) ॥ 

ও ঙ টো ৬৮ ৫৮ হি 

ডি 



চি 

২ অষ্টক। ৫ খ্ধ্যার, ৯ বর্রী। এ অন্টাশীত্যধিক-খততমং সুক্তং | ৪৬৭ 

অথ দশমী-- 
| | | 

উপত্মন্থা বনস্পতে পাঁথে। দেবেভ্যঃ স্থজ। 

| 
অগ্িরব্য(নি শিষ্বণৎ ॥ ১০ | 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

1 | । | 
উপ। ত্মন্যা। বনম্পতে । পাথঃ। দেনেডাঃ। স্যঙ্্। 

শ শপ | পাহারা বারি আর আজ 

| 
অগ্বিঃ | হন্যানি। সিশ্বদতৎ ॥ ১০ ॥ 

হে ব্নস্পতে যুপাভিমানিদেব ! অবস্তা আম্মনৈর দেবেজ্যোহগ্র্যাদিত্যঃ পাথঃ পণ্ড রূ পমন নং 

উপস্থ্ধ উৎপাদয়। যুপাভাবে পশুনি যোঞজন।ভাবেন হবিষোইভানাৎ। তবয্যেবং কৃতবজ্ি, 

মতি অগ্রির্ব্যানি হবীংষি সিশ্বদং স্বাদয়তু স্বাদ করোতু ॥ (১ম-১৮৮সু-১০খ)॥ 

৬ ভাগৈ কাদশী-_ 

9 | 
পুরোগ। অগ্নিদে বানাং গায়ত্রেণ লমগ্গ্তে। 

| 
স্বাহাকৃতীষু রোৌচতে ॥ ১১ ॥ 

--* অথ পদপ1ঠঃ *__. 

| | 
গুরঃহগাঃ | অগ্রিঃ। দেবানাম্। গায়ত্রেণ। সম। অজ্াতে। 

শা ৮ আর 

| 
স্বহাইকৃতীযু। রোচতে ॥ ১১॥ 

অয়মগ্রিদবানাং পুরোগঃ অন্বরযুদ্ধং প্রতি পুবোগামী। দ্ধা দেবানাং মধ্যে যজ্ঞধ 

খঙাগিরেব পুরোগামী অতত্রবাগ্রণীহাদেবাগিশব্দো নিষ্পন্নঃ। অগ্রিঃ কম্মাদগ্রণীর্ভবতীকি 

শিরুক্তমু (নিৎ ৭ ১৯) তাদবশোইয়ং গায়ত্রেণ এতছুপলক্ষিতমন্ত্রণ সমজ্জ্যতে সম্যক, 
শঙ্গাতে। স্বাহাককতীযু স্বাহাকাবেধু সৎ হবি:যু দীয়মান্যু বোচতে অত্র্থং দীপ্যতে। 
৬২ প্রযাজদেবতাঃ যজ্ঞাবয়বাতিমনিন্যঃ তত্বারা যজ্ঞ এব জ্খত ইতি কেধাক্িন্মতং ৪ 
৷ অগ্লেরেবনামাস্তর মিত্যান্টে ॥ (১ম-১৮৮ম-১১৭)॥ 

ঈ্ি প্বিতীয়স্ত পঞ্চমে নবমো বর্গঃ | ৯ & 
শি ০ 



একোননবত্যধিক-শততমৎ সুক্তুং। 
পট (0 পক 0) *পপপ 

অগ্রে নয়েতি দরশমং স্ুক্তমন্র্চমাগন্তাং উউষ্টুভমাগ্রেয়। অগ্নে নয়াষ্টাবাগেয়মিতাপর, 
ক্রমণিকা প্রাতরন্থব।ক খিনশস্ত্রয়োজৈট্রাভে ছন্দসি বিনিয়োগঃ। অধৈতস্তা ইত্যত্রাসেন, 
ষাগ্রেবৃহন্লিত্যক্টানামুত্তম দৃত্তমান্তিআ উদ্ধারদিতি শ্থাত্রতত্বাৎ। অক্র শৌনকঃ_- 

উৎপথ প্রতিপন্্রো যো ত্রষ্টো বা পিপথঃ কচিৎ। , 

পন্থানং গঞাতিপছোত কত! বা লর্ম্গহিতম্ ॥ ১ 

অগ্নে নয়েতি স্থৃক্ষেন প্রত্যুচং জুহুয়াদৃঘৃতম্। 

জপেচ্চ প্রমতো নিতামুপতিষ্ঠেত বানলমিতি ॥ ২ ॥ 
জা্াশ্চতশঃ শ্রবণাকগ্মণি বিনিমুলাঃ | আাষণাধ পৌর্ণমাস্তামিত্াত্র ক্ত্রিতম। আগে 
নয় স্ুপথা রায়ে অস্মনিতি চতস্যন্তিঃ প্রতাচং হুত্বেতি আগ্রেয়ে পশৌ নপা প্রা 
ডাশায়োরাছে দ্বে অন্নলাক্যে। তগা চ শ্বত্রিতম্ -অগ্নে নয় স্বপথা রায়ে অন্মন পাহিনো 
অগ্নে পায়ুক্িরজস্কৈবিতি।  আছ্াপ্রায়নীষেঞ্টো অগ্নেধস্তামপাক্া।সৌলোদয়নীয়ে মান্গা। 
তদহ: প্রায়ণীমে্টিবিতাব স্তিতম_ছাঙ্বে নয স্পথা রায়ে আশ্মান্্াদেবানামগি 
পম্থামগন্মেতি বিপরীতাশ্চ যাজানুবাক্যা ইতি চ॥ (১ম--১৮৯স্ব)| 

তত্র গ্রধম।-_ 

| | | | 
অগ্নে নয় শ্রপথা রায়ে ন্মান্বিথনি দেন সয়ুনানি বিদ্বান্। 

| | | | 
যুযোধ্য ১ম্মজ্জুনধর!ণমেনে স্ুয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিখেম॥ ১| 

--* অপ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
অন্নে। নয়। স্ুুহপথা। রায়ে। অন্মান। বিশ্বানি। দেব। সয়ুমানি। বিদ্বা। 

ৃ | | | ৃ যুযোধিএ। অন্মতৎ | জুহ্রাণম্। এনঃ। ভৃষিষ্ঠম্। তে। নমঃহষ্কিম্। বিদেদ।১1 
আজ শি শা এ বার ররর 

গা 

হে অগ্নে। অঙ্গনাদিগুণলিশিষ্ট দেব ছেতমান বিশ্বানি লযুনামি সর্ববাণি ্রজ্ঞানানি 

জনেনৈতদলটিতমিদং প্রায়ণীরমিতি যদেতৎ জ্ঞানমান্ত তথিদ্বানত্যর্থঃ। যতো রে 
পতন্বযসান সুপথা শোভনেন মাগেণ রায়ে গম্তব্যার স্বগািধনায়। দ্বিতীয়ার্ধে বা টয় 



যা 

২ আটক, ৫ অ+্য17,১ ১০ ধর্গা। ] একো ননধত্যধিক-এততমং সুক্তং | ৪৬৯ 
গাপণীয়ং রায়ং প্রতি নয়। তদর্থং জুহুরাণং কুটিলকার্্যে নঃ পাপং ফলপ্রতিবন্ধরী প- 
মনত অন্মতো যুযোপি পৃথনুর । তে তব বয়ং ভূয়িষ্ঠ।ং অতি প্রবৃদ্ধাং মমউন্তিং 

 নমস্ক/রে|ক্তিং স্ততিং বিধেম পরিচরেম কুশ্খঃ ॥ (১ম -১৬৯স্ _-১খ) ॥ 
চি ক 

ড 

শাযুফ্ােষ্টযাং অগ্নে ত্বং পারয়েতি দে ষিষ্টকুতো যাজ্যে পাহি ন ইতি চতুর্থী অন্ুবাকা|। 
গাহি নো অগ্নে পায়ুগ্তিরজতৈরগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো আন্মনিতি সংমাজ্যে ইতি সর্সিতম্। 
এতে এব স্বস্ত্য়ন্ত।মপি লংযাজে। ইতি স্থক্রিতত্বাৎ ॥ 

ৈষ। [্বতীয়া_ 
| | | | শগ্নে ত্বং পারয়া শাব্যে। অস্মান্ৎস্বস্তিভিরতি ছুর্গাণি বিশ্বা। 

| | | | পুচ পৃথী বন্থল। ন উব্বাভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ॥ ২॥ 

_৭ অথ পদপাঠ2০-_ 

সপ 

| | | | | | অগ্নে। তন্জু। পাবয। শবাঃ। আন্মান্। স্বস্তিংতিঃ। অতি। ছুঃইগানি। বিশ্বী। পশ্। পজঞ্জ  স 

| ] পূ । 5 পৃথী। বহুলা। নঃ। উব্বাঁ। ভব। তোকায়। ভনয়ায়। শমৃ। যোঃ। ২$. 

হে ছে! ইং লল্যো নবতরঃ ছ্ত্োো না মন্মান্ যাগানুষ্ঠাত ন্ পারয় কর্সষাপধ্যাতি- 
গারয় এতিক্রাময়। কেন সাধনেন? স্বস্তিভিঃ| অস্তিরতিপৃজিতঃ স্ুশবঃ শোভনবচনঃ 1 
অতান্ং পুজততর্যজ্ঞাদসাপটৈঃ। কানি ? বিশ্বা সর্নবাণি দুর্গণি ছূর্গমনানি পাপানি অনতিক্রে- 
যণথানি দুবিভাগ্যানি অতি পারয়। কিঞ্চ নোইক্মকং পৃথ্থী পৃথৃতরপৃশ্চ পুধা'প ুবতিতি 
শেষঃ| চ শব্দো বক্ষ্যমাণেন লহ সমুচ্চয়াখঃ| পুরিতিআত্যেকবচনং ॥ পুরাণযপি ভবাস্ত- তাথঃ। তথা নোইম্মাকং উত্ব পৃথাপ বহুল! জন্তারিনা বহুতর তনতু | ত্বং তু তোকাল্ 
অপত্যার তনয়য় ুত্রায়॥ তোকশ্োোহপত্যসামান্তব্চনঃ | তনয়শবকঃ পুগ্ধবচনঃ ॥ আধ ইখং যোগ্শয়তার | যদ্বা রোগাণাং শমনং ভয়ানাং যাধনং চ ভব কুর্বিত্ার্থ ॥ ২॥ 

অথ তৃতীয়।__- 
| | | | আনা তমস্মছ্যুযোপ্যমীব। অনগিত্র। অভ্যমন্ত বৃষ: । 

| | | র্ | এ এ রযভাং আ্ুবিতায় দেব ক্ষাং বিশ্বে ওরমুতেভিধজত্র ॥ ৩ | . 
টি 



৪৭৬ ফাথ্ছেদ-নংছিত] | [১ মওল।২৪ আনুবাক, ১৮৯ সৃ 

-* অথ পদপাঠঃ *-__ 

| | 1 | ৰ 
অগ্লে। ত্বমূ। অন্মং। যুষোধি। অমীবাঃ। অনপ্রিংত্রাঃ। অভি। অমস্ত। কৃষ্টাঃ। 

নি তি রি দেব। ক্ষা্্। বিডি) জাতি যজত্র | ৩ 

হে অগ্নে! ত্বং অমীবাং রোগান্ অন্মৎ অন্ত্তো যুযোধি ব্যাবর্তয়। য| অনগি। 

_ অগ্নিনা অপালিতাঃ কৃথ্টীঃ গ্রজাঃ অভ্যমন্ত অভিমিমতে হিংসস্তি অন্মান্ ॥ যচ্ছন্দধ্যাহারাদ 
নিঘাতঃ ॥ তা যুযোধি যুদ্ধতো বিযোজয়ঃ। যদ্বা তাং অনগ্রিত্রাঃ পাপিশ্যঃ কৃষ্টঘঃ প্র 

অভ্যমন্ত ত্বয়াভ্যমিতুং অতিতো বোগৈঃ প্রাপয়িতুমহত্তি। বয়ং তু ন তাদৃশাঃ অতোহনতে 

বিষোজয়েতার্থঃ। ন কেবলং বিয়োগমাত্রং অপিতু . পুনঃপুনরিদং কর্তৃপ্যং। আশ্বস্ত 

অন্মদর্থং আ্বিতায় শোভনফলায় তে যজজ্র যষ্টন্য দেবগ্যোতমানাগ্রে! পিশ্বেতি 

রমুতেভিঃ সর্রৈরমরণপর্্মভিঃ অনৈ্ৈ্য্টবৌর্দেবৈঃ সহ ক্ষাং পৃথিবীং দেনাজন 

জক্ষণামাগচ্ছেতি শেষঃ ॥ (১ম-১৮৯স্থ -৩খ) ॥ 

পাহিন ইতাস্য| লিণিয়োগত্বয়মঞ্জে তং পারয়েতাঝ্োক্তং | তথাগ্রেয়পশালেমৈপহবি'দাই 

মুবাক্যা। তগ| চ্ুত্রিতং _ পাহি নে অগ্নে পাযুতিরজশ্ৈঃ প্রপঃ শুক্রায় ভানলে 'ভরধ্বমিতি। 

অথ চতুর্থী 

| | | | 
পাহি নে আগ্নে পায়ুভিরজজ্রৈরত প্রিয়ে লদন মআ শুণুকান্। 

] | ] | | 

ম! তে ভয়ং জরিতরং যবিষ্ঠ নূনং বিদ্ম্মাপরং মহন্বঃ॥ ৪। 
(এম খঞআএাার শপ শর গজ 

--* অথ পদণাঠঃ ১ 

| | | 
পাহি। নঃ। অগ্নে। পায়ুহতিঃ। অজতৈঃ। উত। প্রিয়ে। লদনে। আ। শুটকান্। 

| 
ঘা। তে। ভয়ম। ভ্রিতারমূ। যনিষ্ঠ। নূনম্। বিদৎ। ম। জিম এ: 

% | 

হে অগ্নে! নোহম্মনজতৈঃ অনবরতৈরবিচ্ছিৈঃ পামুভিঃ পালনপ্রকারৈঃ ॥হ পারা 
মানে 

উত জপিচ প্রিয়ে সদনে তব প্রিঃভূতে যাগগৃছে আ রকি দীপ রে 

ভবৈতি শেষঃ। কিঞ্চ হে যাবিষ্ঠ মুবতম / (তে তব জরিতারং' গারিতারং মাং দূ 



ই পট্ুক, ৫ অগ্যায়। ১৯ বর্গ] একৌমনযত্যধিক-শততমং সৃক্তং। | দূ 

ডাং মা বিদৎ মা লভতাং প্রাপ্ধোতু। হে পহস্বঃ বলবন্নগ্রে! অপরমপরপ্রিন্কাজে ভয়্ং 
মাবিৎ। অপরং মদন্াং বামা বির ॥ ৪ 

_. আছাতায় ভৌমায়ৈক কপালপুরোডাশ হোমে মা নো অগ্ন ইত্যনয়া আশয়মভিজুহোতি। 
ধা হৃত্িতম_মা নো অগ্নেবস্থদ্দো অথায়েতোনমাশয়েলাতিজুহোতীতি | 

টসৈষ। পঞ্চমী-- 

| | | | | | 

গা নে। অগ্নেন স্থজো। আথায়াবিষ্বাোবে বিপবে *দচ্ছুনায়ৈ। 

| 
্। দগ্ধতে দশতে মাদতে নো ম। রীযতে সহপাবন্ পর দাঃ॥ ৫॥ 

-_-* অথ পর্রপাঠঃ *__ 

| | ] | 
স। নঃ। অগ্নে। অব। স্্গং। অঘায়। অবিষ্বে। রিপবে। দুচ্ছুনানৈ। 

| | | | | 

মা। দহতে। দশতে। মা। অদতে | নঃ। ম। রিষতে। লহআইলন্। পরা। দাঃ ৫1 

হে অগ্রে! নোহম্মান অঘায় হিংপক্কায়াবিষ্যুবে অনিষ্যতি রত্তিকর্্মা। ভক্ষণেচ্ছবে 

ভুমাঘৈ শুনং সুখং ছুষ্টনুথকারিণে ছুখঃকারিণ ইত্যর্থঃ। তট্মৈ রিপবে মাবস্থজঃ 

তাঙ্গী: তদদীনং ম| কুর্ব্বিতার্থঃ। তথা নোহ্মান্দত্তে দস্তবতে দশতে খাতে সর্পাদয়ো 

[বস্ছঃ। তগা নোইঙ্মান্ অদাত আনন্তকায় শৃঙ্গাদিতির্ঘাতিনে নাবসজগঃ | তথা রিষতে 

হংলকায় তস্করবাক্ষসাদয়ে । হে লহপাবন্! সহঙ্ষিন মা পরা দাঃ পরাভূত মা দেহি । 

র্বধা ন দেহীত্ার্থ; ॥ (১ম--১৮নহ ৫) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত গঞ্চমে দশমো! বর্গঃ ॥ ১০ ॥ 

অথ ধঠী-_ 

| ] | | ৮ 

গিঘত্বাব। ধতজাত যংসদৃগৃগানে। অগ্নে তম্বে ৩ বরখমূ। 
ৰ ৃঁ 

৭ ূ 1 ডি 
খা্রিরিক্ষোরুত -ব! নিনিংগোরভিত্ত,তামুগ হি দেখ বিশপট॥ ৬] 

চে ৬০ ূ টা শপ ৮ সা বা 



দা: ু 4 ধু ৮ রঃ ।. জি ॥ ৪৭২ ধাথেদ-সহাট্ভী'। 1১ মল, ২৪ অবাক, ১৮৯ বৃ 

৮৬ অথ পদপাঠিঃ ৯ 
পট 

বি। ঘ। ত্বাংবান্। ধতইজাত। যংলৎ। গৃণানঃ। অগ্নে। তহ্বে। বরখম। 

| | 
বিশ্বাৎ। রিরিক্ষোঃ। উত। বা। গিনিৎসোঃ। অভিহহ্,ত।ম্। 

| 

অসি। হি। দেব। বিস্পটু॥৬॥ 

হে খতজাত ! য্জার্থযুৎপত্াগ্ে বরথং বরণীষং তাং তম্বে শরীরপোষায় গৃণানঃ। প্র 

স্বাবান্ তয় দেবতয়া তত্বান জনো বিঘয়ং সৎ। বিমোচয়ত খন্বআানং। কস্মাৎ সকাশাং 

বিশ্বাৎ সর্ধবন্মাৎ রিরিক্ষোর্থিংসিতুমিচ্ছোশ্টৌরাদেঃ লকাশাৎ। উত বা অথবা নিগিংগে 
নিন্দিতুমিচ্ছতঃ | হেদেব। আভিহতাং আভিযুগোন কুটিলং কুর্দ্বতাং দ্বিষাং িষ্পট বিশেষে 

বাধকোহসি হি। অতস্বদন্ুগ্রহাদয়ং জনো বিশংসৎ ॥ ( ১ম--১৮৯স্ ৬) | 
গু  " 

গঁ 

অথ সপ্তমী-_ 

| | | 
ত্বং ত। অগ্ন .উভয়।ন্ববিদ্বান্বেষি প্রপিত্বে মনুষো যজগ্র। 

| | | এরা 
অভিপিত্বে মনবে শান্তো ভূত্মম্বজেন্য উশিগভিনাত্রঃ ॥ ৭॥ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | | 
? ত্বমূ। তান্। অগ্নে। উভয়ান্। বি। নিদ্ধান। বেদি। গ্রহপিত্ে। মন্ুঃ | যর 

& 

| | 2. % 
অভিহপিত্বে। মনবে। শাশ্তঃ। ভূঃ। মমৃজেন্ঃ। উশিক্হতিঃ। ন। আতরঃ ॥ 41 

হে যজত্র! যষ্টব্যাগ্ে ত্বং তান্ যষ্টুন মষ্ুংশ্োভয়ান্ মনষো ম্যান বি বিবিচা বি্ধ 

জানন্,প্রপত্তে লরিহিত এব কালে বেবি কাময়সে। যষ্টন্ তথ কুর্ব্বন্ আক্রঃ আক্র 

তং মনবে ফঙ্ঠার্থেচতূরী॥ মনুযস্ত মজমানত্ত অভিপিছ্ধে অভিগ্রাগ্তকালে অভিগমনবতিঃ 

বা পানে ভূঃ শিক্ষণীয়োভব। ইদং কুর্ববিদং কুর্ধবিতি বিধেয়োভব ! তত্র নু 

মুলে: পোধয়িত]-য্জমানঃ উশিগ.তির্ন কাময়মানৈখ গিরি ॥ ( মনি 

স্ধি ১ ১ 



অষ্টক, ৫ আগায়, ১১ বর্গ। ] নবত্যধিক-শততমং সুক্তং। ৪৭৩ 

অথান্টমী-_ 
] ূ | | 

অবোচাম নিবচনান্যন্মিম্মানম্ত সূনুং সহপানে অগ্ে। 

| | | 

বয়ং সহতমৃষিভিঃ পনেম বিদ্তামেষং, বজনং জীরদানুম্ ॥ ৮ ॥ 

-০ অথ পরপাঠঃ ০-- 

1 | | 
অবোচাম। .নিহবচনানি। তাম্মিন। মানগ্ত। স্ুন্থঃ/( লহসানে। অগ্নো। 

আজ পপ আটার ক খু আজ জজ এ 

| | 1 | ] ৃ 

বয়ম্। সৃহত্বমূ। খধিহপ্িঃ | সনেম। লিছ্া।ম। ইষম্ | বৃদ্ধনম্। জীরইদ।নুম্ ॥ ৮ 
পপ শব হরি 

বযং আশিক নিবচলানি নিয়মপূর্বকাণি বচাংসি স্তোত্ররূপাণি অবোচাম ক্রমঃ। 

আগিঠিশেমতে | মানস্য হন্থুঃ মীযত ইতি মনো মন্ঃ তন শনুরগ্রিঃ মন্ত্রেগোৎপাগ্যমানহ।ৎ ॥ 

গপুহার্ম প্রথম] ॥ মান্য স্থনোৌ সহলানে শজ্ণামভিত্তবিতরি অগ্টোৌ অবোচাম বয়মেভি- 

খা ভরতীক্রিয়ার্গ্রকাশকৈম ট্বৈঃ লাধনৈঃ লহত্রগপরিমিতং ধনং সামেম সম্তুজেমহি ॥ 
পিাযোত গতম ॥ (১ম-১৯০হ ৮৭) ॥ 

ইনি দ্বিভীয়স্ত পঞ্চমে একাদশো বর্গ: ॥ ১১ । 
ও গু 

€ 

নবত্যধিক-শততমং সুক্তং। 
$$১ পি 1 

পেস 887 ০8 “পপ 

অনন্বাণমিত্য্টর্চমেকাদশং সুক্তমাগন্ত/ং বাহম্পত্যং ব্রৈট্রতং। অনর্ধবাণং বাহম্পতা- 

নিত্াধুক্রান্তম। শৌতবিনিয়েগে। লৈঙ্গিকঃ। অজ্র শৌনকঃ- জাত জপেদনর্ববাণং নমস্কত্য 

 ব্বহদগতিম্্॥ বীরান্ ধনং চ প্রাপ্ধোতি সৌঙ্লোকাং চ নিষচ্ছতীতি ॥ (১ম-১৯০মু )॥ 

তত্র প্রথমা -. 

| | | | 

অ.র্বাণং বৃষন্ং মন্দ্রজিহবং রূংস্পতিং ব্ধযানবযমর্কৈ্ঃ। 

| | | _: | | 
গাথান্যঃ সুরুচো!, হস্ত দেঝ। আশৃথন্তি নবমানস্য মর্তাঃ॥ ১৪ 

খথেদ--২য় অইকস্৮১৯০-৯১স-৮ ৬৯ 
রঙ | ২ 



8৭৪, ধাখেদ-সংহিতা | [১ মণ্ডগা) ২৪ অন্ুবাক। ১৯৯ কৃ 

-* অথ গদপাঠঃ *-- 

| 5 টিয়ার 
আনর্ধবাণমূ। বৃষন্তমূ। মন্দ্রজিহ্বম্। বৃহল্পতিম্। বধয়। নব্যম্। অর্কৈ;ঃ। 

ও | | | | | 

গাথান্তঃ। সুহরুচঃ। যন্ত। দেবাঃ। আহশ্র্বত্তি। নবমানম্য । মর্তাঃ ॥ ১। 

হে হোতঃ! নব্যং নবতরং স্ততাং বাঁ তমনর্ববাণং অগন্তারং স্তোতুরধীনমিতা্ 

বৃষভং অপাং ফলানাং বধিতারং মন্দ্রজিহ্বং মাদ কবাচং বৃহম্পতি' মন্্রস্ত পালয়িতারং এত 

মকং দেবং অর্কৈবর্চনসাপানৈমক্ৈর্বধয় প্রবৃদ্ধং কুক । মুরুচঃ শোভনদীপ্রের্ববমামন্ত 

ভুয়মানস্ত ॥ কর্মমণি কর্তৃপ্রতাষঃ ॥ যন্ত বৃহস্পতেঃ ॥ কর্্মণি ষষ্ঠ্যঃ 7 বোঁচমানং কমান 

গাথান্যঃ গাথেতি বাঙ্নাম স্ততিবচসে! নেতাবো দেবা ব্যনহর্ভারে! মর্তা মনুষ্য! হোএরদ্যঃ। বদ 

নবমানন্ত স্তবানস্ত যজমানস্থ সম্বন্ধিনন্তে আশৃগ্বন্তি আশ্রাবয়ন্তি পুর! তং বৃহম্পতিং বর্দয। 

অন্রানর্ববণ প্রত্যুমন্তন্মিপ্লিত্যাদি নিরুক্তং (নিৎ 1২৭) দ্রষ্টব্যম॥ (১ম--১৯*-১খ)। 

বার্থল্পত্যে পশৌ তমৃত্বিযেতোষা বপা'যাজা। সুক্সিতঞ্চ - বৃহস্পতে অঠিযদর্ণে। তান 

ঘৃত্বিয়া উপবাচঃ লচন্ত ইতি ॥ 

পৈষা দ্বিভীয়।-- 

| | পড়া 
তমৃতিয়া উপনাচ? সচন্তে সর্গে ন যে দেেবযত|মণর্ি। 

| | | | | 
বৃহস্পাঁতঃ সহঞ্জে। বরাংদি পিভ্াভবতুসমতে মাতরিশ্। | ২। 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | ৰ 

তম্। খত্িয়াঃ। উপ। বাচঃ| লচন্তে। সর্গঃ। ন। যঃ| দেবইযত|ম্। অসর্জি। 

4 

| | | | | 

বৃহস্পতিঃ | লঃ। হি। অগ্রঃ। বরাংসি। বিইভব। অভনং। 

| 
লম্। খতে। মাতরিশ্ব। ॥ ২ ॥ 

মীপে মেসো, 
ত্বং বৃহস্পতিং খব্বিয়াঃ বর্ধতূসম্বন্ধিন্টো বাঁচে! মাধ্যমিকা উপসচন্তে ল 

[নাং সর্গ যঃ সর্গে। ন উদকম্য আষ্টাপি। ন শাব্দাহপ্যর্ধে | দেবযতাং দেবানিচ্ছতাং যজগা* 

ফলং। যদ্ধা দেবন্বমিচ্ছতাং মনুত্যাণাং অনর্জি স্ৃষ্টবান্ বৃট্যুকম। থ৭ ঠা 

প্রা্তকালীনা বাচঃ হোব্রাদিপ্রেরিতা বাচঃ উপলতত্তে তং যঃ লর্ে। ন ? ৮ কি জু এজ 



২ ঠক, ৫ অধ্যায়, ১২ ধর্গ।] নবত্যধিক-শততগং সৃত্তং | ৪৭৫ 
হঠিরিব লঃ স এব বৃহম্পতিঃ অঞ্জো হি.বাঞ্জীকঃ ধনু তশ্মিন্ বর্ষতি লর্ধে ভবস্তি। অতএব বিভব বিভুর্ববযাপ্তো মাতরিশ্বা বৃষ্টিনির্বা তরবস্তরিক্ষে চেষ্টমানো বাহুসদুশো বা বলাংলি বরণীয়ানি বৃষট্যাদিফল্গানি সংপাদয়ন খতে উদকে শিশিত্তভৃতে সতি সমভবৎ ' 
দভতঃ | অথবা অর্জে। যজ্জিয়ানাং বাঞ্জাকা মাতরিশ্ব ফলস্ত নিশ্মাতরি যাজ্জে শ্বসিতা 
বর্গানঃ ল বৃহস্পতিঃ খতে যজ্ঞে নিমিতভূতে লতি বসাংপি ব্ণীখানি হবীংষীচ্ছন্ বিভা বিভূঃ লমভবৎ ॥ (১ম--১৯০স্থ -২খ)॥ 

অথ তৃতীয়।-_ 
| | ৮» ৰ 

উপস্তুতিং নমণ উদ্যতিং চ প্লোকং যংশত সদিতেন গ্রবাহু। 
| | | ৰ ৃ অন্য ক্রতহান্যা £ যো অস্থি মুগে। ন ভীম অরক্ষযাস্তবিদ্বান্ ॥ ৩। 

--* অথ পদ্পাঠঃ ০ -- 
| ] [ ] | ক উপইগ্কতিম। নমসঃ। উৎ্যতিম্্। চ। শ্লোকম্। যংসৎ। সপিভ/হ্টস। প্র বাহু ইতি। 

[] | | | | তাগ্। ক্রত্বা। অহন্যঃ | যঃ। অস্তি। মুগঃ। ন। ভীমঃ | আবক্ষগঃ | তুপিক্মন ॥ ৩ ॥ 

'অশং ব্ুতম্পতির পঞ্ততিং যজমানেনোপেতা ক্রিধমাণাং স্তৃতিং নমসঃ হিল লক ণন্যান্র 
শ্াততিং উদ্ধারং চ শ্লোক্ং অন্ঠো যো মঙ্গলিশেষোহস্তি তং চ. প্রযংসং প্রকর্ষেণ 
তাত শাসর্ভুং যঙ্্মানে। বা তৎসর্বং প্রষচ্ছতা্মৈ। তত্র দৃান্তঃ_-সবিতের নব্য ইব 
গা প্রেতাদিকং শ্বীকবোতি তঙ্গৎ। যজ্মানপ্রদ্বানগঙ্ষে সবিতা সর্বন্ত গ্রসনিত| 
৭. হল স যথা বাহুভ্যঃ প্রকাশাদি গ্রযচ্ছতি তদ্বৎ বাই পুম্মাং 'ঘজম!লোইপীতার্থঃ | 
15 ধহহখহ -অরক্ষসঃ শবিবোধিবক্ষোনহিতস্তান্ত বৃহম্পঠেঃ ক্রুদ্ধ কম্দরণা সামর্থোনা- 
সিহত সধুগাঃ সধ্যোহস্থি স ভীমো মুগো ন ওয়জনকঃ সিংহািরর ভীমে। তযহেতৃ্থ- 
নাগ পণঝাশ পরিভ্রমতীতি শেষঃ॥ খস্ত মাহাক্ষোন অগ্(তিমানিনে। বৃহম্পতেঃ সামর্থ] 
দহাগম্পান শিহ্বাতিতেজম্বী তবতি তাদশা মহহুজবে। যজমানদত্তং হকি" 
[দি+ং খীকরোতীত্যর্থঃ ॥ (১ম--:১৯*২--৩৭) | 

* অথ চতুর্থী__ 
হারক |. _ | 

এষ শ্লোকে। দিনীয়তে পৃথিব্যামত্যে। মন যংসগ্ধক্ষভৃ চেত।ঃ। 

্ ূ 
থাং শ হেতয়ে। যস্ত্ চেম! বৃহস্পতে রহিমা | আভিদ্যুনূ। ৪ ॥ 



৪৭৬ খাখেদ-নংহিত। | [১ গুল, ২৪ অন্ভুবাক। ১৯০ নু! 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

] এ | 
অন্য। শ্লোকঃ। দবি। ঈযতে। পৃথিব্যাম। অত্যঃ। ন। 

ওহ সঃ আজ আজ আর 

| 
যংসৎ। যক্ষইভূৎ। বিইচেতাঃ। 
খত. ২৯৯ প্রচ ভা 

| | | ] 
ম্গাণাম। ন। হেতয়ঃ। যান্ত। চ। ইমাঃ | বৃহষ্পতেঃ। 

1 
অহিহমায়ান। ক্সভি। দুন্$৪) 

অন্ত ঞবৃহস্পতে: শ্লেকঃ স্বাতা্মকাকীতিঃ গজিতবাগ। দিশি ছ্োোতম!লে হালাশে 

পৃথিব্যাং চ ঈয়তে গচ্ছতি ব্াপ্পোতি। যো বৃহম্পতিরতো ন অতনশীল আদিতা ঈণ দন 

পুজীতং তবিবা।দকং দ্পানঃ লিচেতাঃ লিলিপং চেতয়িতা প্রাণিনাং বিশিষ্টপ্রজ্ঞাঘুন্তে। ব! বংসং 

নিখচদত ফলং | কিঞ্চ মুগাণাং হন্তমনিযতাং হেতয়ো ন আযুদানী বাস্ঠ বৃহস্পতে বিমা ই 

|হংত্র।ণমুশ। নিনন্তি গচ্ছস্ত চ॥ উনা যোগে প্রথমেতি নদিথাতঃ ॥ অহিমাধান আগত 

হংঞ্ঞোহস্তবিঙচাশিণ্যে লা মায়া মেসাং ইঙআাদীনাং তানস্ুলাম দ্যান দিব্গান ফালাধর 

নোরিতি দ্বভায়। তান্টাুসান্যতিলক্ষয়ন্তি চ। উপসর্গশ্রুতের্ষোগ্যক্রিয়াধ্যাহা?$ | 8! 

অথ পঞ্চমী. 

| | ৭ 

যে ত্বা দেবোত্রিতং মন্যযানাঃ পাপা ভদমুপজীবান্ত গঞ্জ, 

| | | | 

ন দৃঢ্যে ৩ অনুপ্দাপি, বামং বৃহম্প্ত চয়ল ইৎপিয়।রুখ | ২1 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| দিত 

যে। ত্বা। দেব। উত্কম্। মন্যমানাঃ। পাপাঃ। ভদম্। উপহগীবর্সি। 211 

| | ূ রা 
ন। দুঃহধ্যে। আনু । দদাসি। বামম্। বৃহম্পতে। চয়গে। হৎ। পিযাডম | ৫1 

এত বা খারা 

হে দেল বৃহল্গতে ! যে পাপাঃ পাপবুদ্ধরঃ জঙ্াঃ গ্াঙগাঃ হলি সণার্স্ 

পাপেন জীর্ণা বা নরাঃ ছ্রং কলা!ণং | ত্বাং উত্ত্িকং উত্তিয়েতি গোনাম। কু 

লিতাম্পক্ষীরোংআবিণীং গাং জীরর্যলাগুাতং বা মন্তমান।: উপন্সীসন্তি রে 

গাপণ্ডি অল্প মাচন্ত ইত্য্ঘচ। নুধ্যে ছুবিয়ে বচনব্যতামং দুর্বদিক্যণ্েগ এ 



পক? ৫ অধ্যা। ১৩ বর্গ ।] নবত্যধিক-শততমং সুক্তং | ৪৭৭ 
্ 

ননীয়ং ধনং নান্গুদদালি অন্ুকূলং ন বিতরসি। হে রহল্পতে দেব! পিগ়ারং 
গামপানশীলং সোমেন যঞ্টারং মহাফলং লিগ্া,ং চস উৎ চ্ছস্তেব অন্বগ্রহীতুং । 
গভাবিতান্তেদং রূপং ।* বধ হে বুহস্পতে! পিয়ারং হিংগকং । পীয়্তেিংসা কর্ণ 
দং রূপং | তং প্রাণিহিংসকং চয়স ইত হংস্তেল বৃহস্গতে যচ্চাতয়দি দেবপীয়ুমিভি 
নুক্তমূ (নি* ৪1২৫) ॥ (১ম--১৯০স্থ -৫খ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে দ্বাদশে! বর্ণ ॥ ১২। 
গজ ষ 

গু 

অথ ষ্ঠী__ 
| ূ | 

হ্প্রতৃুং সুযবসে। ন গন্থ। ছূর্নিয়ন্ত্ঃ পরিগ্রীতো ন মিত্র: 
শা 

ৰ ূ ূ | ঘনর্ধধাণে। অভি যে ভক্ষতেঃ নোগীরত। আপোুপন্তে। অস্থুঃ॥ ৬। 
সি 

খপ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-_ 

নী | | | গা 
দৃতগ5:1 ঈহসব্সঃ | ন। পন্থাঃ! ছুঃহনিয়ন্তঃ | পলিহুপীতঃ| ন। মিঃ) 

ূ বা লা অনব1৭। আভি। যে। চক্ষতে। নঃ। আশিইবৃতাঃ | জ পহউণু পন্তঃ। অস্থুঃ ॥ ৬॥ 

হে রহস্পতে! অং সপ্রৈতুঃ শষ্ঠুগন্তঃ মনুষান্য শ্ুধন্পঃ শোতনান্বস্ত পন্থা ন মং ইল 
ইত ধসগ।সনো গমনে স্মনসঃ পন্থ' ইল হকার ভালতান। কি দলিত: রত 
গিয়মিড়ঃ পাজ্ঞঃ পরিজী'তঃ সর্ববগ্রকারেণ সন্থষ্টঃ দ্বেখদিরতিতঃ মিত্রো ন শুহনুন্্রীন ম যথা 
ইয়ার তথ তদ্বৎ ত্বখপি তথাম্ভ্যং কুর্বিতার্থঃ | সগিবদখার্গাকিবর্জা মার্গে মজ্ঞানিরূপে 
মোদঘিতা ততাপি ফল প্রদে তনেত্যর্থঃ। কিঞ্চ অনর্বব1৭: অপাপাঃ যে নরা মোহস্মামভি 
আভিয.]ন ক্ষতি বোগয়ন্তি তে আপীবৃভ!ঃ তঞননারৃতা আপি তাপোর্ণ,বস্তঃ। 

মগগতাপপণণাস্তে! জানসত্তোহস্ুঃ তিন? মন্বা আনর্ববাণঃ ত্বাম পাপ বস্তো যেইন্মদ্বিরো- 
গোংক্। আভিচক্ষতে অভিবদত্তি নিন্দন্তি তেগীবত12 শাচ্ছ,দিতা রুক্ষতা অপি অপো- 
নত: অগগতরক্ষণা তবস্তি ॥ ১ম-১৯ৎকু ৬৭%)॥ | 

কী চা 

ষ্ 

৭ যং সত ইতোষা বার্ম্পতে পশো পুরোডাশস্ত মাজা । সুতিতঞ্চ সং ষংদ্বভে। 
নয নযন্তে ব! পিজ্র ইনি ॥ 



ফি 

 সৈষ। সপ্তমী-- 

| | | 
লং যং সম্তাভাবনয়ো ন যস্তি লমুদ্রং ন অরবর্তে। রে।ধচক্র:। 

ঞ | রর | 1 

ল বিদ্। উভ৪ং চষ্টে অন্তর্ৃহস্পতিস্তর আপশ্চ গৃষ্ঃ ॥ ৭। 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

লম্। যম্। ভ্ততঃ। অবনয়ঃ। ন। যস্তি। লমুদ্রমূ। ন। অলতঃ | বোদই5ক।)| 

| ও | । | 
লঃ। বিদ্বান। উতয়মূ। চষ্টে। আন্তঃ । বৃম্পতিঃ | তরঃ। আপঃ। চ। গৃরঃ111 

যং বৃহস্পতি স্তভঃ স্তোত্র(ণি অবনয়ে! ন সর্ব আবনয়ো ভূময়ো মগ্রয়া! €ণ1 সি 

রা ৪৩৮ 1. খাখেদ-সংহিত|। [১ মগুল। ২৪ জন্গুবাক। ১৯১ সুষ্ঠ 
€ 
$ 

কম্ম গ্রুতি বা সংমাস্ত সগচ্ছন্তি তদ্বং। যথা সযুদ্রং রোধচক্্রাঃ নদীন।টৈ ৩ৎ তোপ, ইপানি' 

চক্রাণি যা তাস্তাদৃশ্ঠঃ কুশং ক্রমমাণা বা অনতো ন অবাস্তা। নছ্থো যথা ৮৭ তং 

লর্বা অপি স্ভতয়ঃ তামের প্রাপুবন্তি। গৃরঃ গর্দনশীলঃ কটিমকাজ্ম।ণ স র5গঞ্জ 
বিধান বক্ষ্যমানাতিজ্ঞপ্তরঃ তরণং জগাভিবৃদ্ধিং অপঃ উদকানি চোভযং আন::৭। হয 

চষ্টে পশ্বতি করোতীতার্থঃ | (১ম -১৯০০--৭%) ॥ 
ক চি 

ক 

অথাষ্টুমী__ 

] | ] [ 

এব।মহস্তবিজাতস্তবিত্মন্বৃহস্প' শরধিভো। পয দেন) 

ৰ | | প্র 
স নভুতে। বীরদদ্ধাতু গোব'দগ্ত!মেমং বুজনং ভীরএ15'71 ৮1 

এআ কা সি চি পদ 

-* জাথ পরপাঠঃ * -- 

| | 
এব । মহঃ। তুধিহজাতঃ। তুবিল্মাণ। বৃহল্পতিঃ | বুষভঃ। . ধায়ি। বে 

ওযা বি আকন্দ ঝয্চ বার এগ পোজ 

] | | 
ল;। নঃ। গ্ভতঃ। বীরহবৎ্। ধাতু। গোহমৎ। বিগ্ভাম। 

| | এ. | 
ইযম। বৃজনম। জারদ|নুম্॥৮॥ 



২ নট: ৪ আখ্যা ১৪ বর্গ।]  একনবত্যধিক-খভতমং গৃক্তং। ৪৭৯ 
মহঃ মহান তুবিজাতঃ বহবর্ঘমুৎপন্নঃ তুবিশ্মন নলবান্ বৃষভোহপাং বধিতা দেবো দুহ্পতিরেব এবং স্বতিগ্রকারেশ ধায়ি ধীয়তে তয়ত ইত্যর্থঃ। মন গুতো দেবে! 

মোহঙ্ম/কং বার্বৎ পুক্রাছ্যপেতং গেমৎ গোস্ছিযুক্তং ফলং ধাতু ধারয়তু কণোত্বিতার্থঃ। 
বিদ্ামেতি গতঃ॥ ( -ম-১৯০হ_-৮খ)| 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চষে ্রয়োদশে! বর্ণ: 1 ১৩ ণ 
ঙ্চ ক 

চি 

একনবত্যধিক-শততমং মাক্তুং | 
পাটি 

কত ঈতি ষোড়শ্চং দ্বাদশং স্ৃল্তং। খষিবগন্ত্যং অপ্ত.ণন্র্ম্যান্ত্রয়ে। দেবতা£ জিটুপছন্দঃ 
র্েবিধমিত্যাগ্ঠান্তিজে। মহাপত্ক্তয়ঃ আষ্টকৌ সপ্তকঃ ঘটুকোদশকোনবকন্টেত্যক্তলক্ষ- 
(পাপেতধাং। . নবানামিত্যেষা ত্রয়োদশী মহাবৃহতী চত্াবোহটুক।  জাগতশ্ঠ 
গহাবৃহতী ইতিহা,ত্তং। অত্র যগ্যপ্যক্ষরাণি ন্যনানি তথাপি ব্ুহেন পুবণীয়ানি। 
অথ1গএদণিকা-কম্কতঃ যোড়শোপনিষদানুটুভমণ্ড ণসৌর্ঘ্যং শিষশদ্কাানগন্ত্যঃ এ ত্রবীন্দশম্যা- 
ঘন মহাপংক্তয়ো মহারৃহতী চেতি। উপনিষদিভিরহস্তসিত্যর্থঃ। বিষশঙ্কাযুক্তো- 
গার ত২গারহারায়েদমুক্তবান্। শোতস্ত বিশেষবিনিয়োগো নৈক্গিকঃ। অত্র শৌনকঃ__ 

কঙ্কতো নেতি স্থক্তং তুবিষাত: প্রমতো জপেৎ। 
বিষং ন ক্রমতে চান্ত সর্পানুষ্টি বিষাদপি | ১। 
যৎ কাটল,তান্থু লিষ* দংষ্ট বৃশ্চিক তশ্চ যৎ। 
মূলং চ কৃত্রিমং চৈন জপন্ সব্বমপোহতীতি | ২। 

তত্র প্রথম 

ূ | নট. ও কন্ধতে। ন কঙ্কাতেখে। পতীনকন্কৃতঃ 

| | 
ঘাবিতি প্লুধী ইতি ন্য১দৃষ্ট অলিপ্লত ॥ ১। 

--০ অথ পদ্ূপাঠঃ *-_- 

| | | 011 বকতঃ। ন। কষ্কতঃ। অথো ইতি। সতীনইকক্কতঃ। 

৮:8০ 
| ঘৌ। ইতি।, ্লবী ইতি। ইতি। নি। আবৃষ্টাঃ। অলিগ্াত॥ ১। 

গ্রী পচ গা আআ 



৪৮৬ পাখেদ-শংাহত। | (১ মণ্ডল, ২৪ অনুপাক, ১৯১ সু 

কঞ্ধচতঃ অগ্লবিষঃ কশ্চিন্নকন্কতঃ তদ্ঘিপরীতঃ অনল্পবিষো মহারোগাদিঃ তকতৈরা 
বর্ণব্যত্যয়েন কঙ্কত ইতি সরন্ ভবতি। অণো অপিচ সতী ন কঙ্কতঃ সতী ন মহ 
লতীনং গহনমিতি তল্লাম স্ুপাঠাৎ। উদকচারী অল্পবিষলান্ কশ্চিৎ ছুন্ুতাপিঃ। এব 
ঘাবিতি অল্লবিযমহবিবঙ্ছেদেন জরন্থলভেবেন ব| ব্বিগরকারৌ ইতি প্ব্ধী ইতি প্লোণাবি 
গ্রকারধৈবিধ্য দাহকত্বযোঃ প্রতিপাদনায়েতিকারদ্ষয়ং। তথা অদৃষ্ট মদৃষ্ঠমামরণ। 
এতৎসংজ্ঞকাশ্চ কেচিৎ বিষধরা এবযুক্তপ্রকারায়েসত্তি। তে নৃনং মাং ন্টালিপস 5 নিঃশেষ 
লিংপস্তি সর্ব্বণা্গানি বিষমাবুপোতি। কেনৈবংকুতমিতি ন জ্ঞায়তে ইতি ভাবঃ | ১) 

 * ০ 

তি 

তথ দ্বিতীয়!-_. 

| [ 

অদৃষ্টান্ হস্তা।য়ত্যথে। হস্তি পরায়তী। 

ূ | ্ 
ভাথে। অবগ্বতী হন্ত্যথে। পিনষ্টি পিংষতী ॥ ২॥ 

--* গাথ পদপাঠঃ *- 

| | 
তাপ । হস্তি। আহয়তী। ভাগো ইতি। হস্তি। পরাই্যতী | 

স্ বাজি ০ 

| রর ০] 
আপে ইতি । আঅবহ্দ্তী। হম্তি। আঅথোইতি। পিনট্ি। পিংষতী॥২। 

শুক শস্য আজ পু পট ভা ০০০ জাত আজ জপ পিপি 

অনেন বিষদ্রোষপি: ভূতযে। আয়তী পিমদষ্টস্ত সকাশমাগচ্ছন্তী নিষনিই রগ্যাদনৌয 

অর্ৃষ্টান্ অবৃষ্ঠমানান্ বিষপরান্ হত্তি হিনস্তি। ভাখেো অপিচ পুরারতা পরাগ 

লংমার্জনসময়ে বাক্প্রবৃত্তা হস্তি নাশমতি জলচরবিষপরান্। অথে! অপিচ ॥ আপরতী। কথ 

কর্তৃপ্রতায়ঃ ॥  অবহ্ন্যমানৌষপিঃ ক্গগন্ধেন তত্তি বহুবিষান্। যদ্বা ক!চিদোধ! 
জী মারি? রি 

দংশকানম্মারয়তোব। অথো অপিচ পিংষতী পেমণং কর্ণ দৃমৎ। পিষ/মণ!ণেম দঃ গদ 

চুরণীকরোত্/ক্লবিষণ্। অথবা সর্বেধু বাক্যেষবিশেষেণ লর্বলিষকারিণাং নাশ উক্ত£ ২1 

অথ তৃতীয়।__ 

ূ ূ 
শবাপঃ কুশরাসে। দর্ভানঃ পশৈর্ধ্য। উত।, 

| 4 | | 

মৌগ্ত। অদৃষ্টাঃ বৈরিণাঃ সর্ধ্বে সাকং ম্মলিপ্পত॥ | 



২ আটক ৫ গগযায়। ১৪ বর্গ। ] একনবত্যধিক-শততমং সৃক্তং। নি 

-৮৭ অথ পদপাঠ? ০- 

| | | 
শরাসঃ। কুশরাসঃ। দর্ভাসঃ | পৈর্ধ্যা। উতত। 

০০০০ হাহা 

০ চে সপ আছ শিপ আছ 

ৰ 

মৌদ্ঃ। অনৃষ্টাঃ বৈরিণাঃ | সর্বে। সাকম। নি। ভালিপাত ॥৩। 

জনযাংশ্চ বিষহেতুনাহ।' শরাসঃ শরাবেণুদসদৃশা আন্থশ্চিদ্াঙণবিশেদ'ও কুশরাসঃ 

ৎগিতশরাঃ অন্পচ্ছি্াঃ শরসদৃশা£ তৃণপিশেষা; দূর্ভ!গো দঃ কণা ৈধ্যাঃ তটাকাদি' 

বাঃ তৃণবিশেষাঃ অগ্ববাল! ইাতি প্রসিদ্ধাট। উত[গিচ মৌগ্তাঃ মু গ্রসিদ্ধাঃ বৈনিণাঃ ্াস্তে 
দীবণপ্রকারাঃ  এতেষু বর্তমানাঃ অনৃষ্টাঃ উতক্তরণাঃ পর্ষো পিপ্ারাঃ সাকং মিপিঙা 

নিত নিলিপত্তি স্ম॥ (১ম--১৯১১-৩৭) ॥ 

০ ডি 

৮ 

অথ 6তৃখাঁ_ 

| | | 

নি গাবে গোষ্ঠে আঅসদসি মৃগসে। আবিক্ষত | 

| । | 
নি কেতবো জনানাং ন্য ১দৃষ্টী আলিগ্নত ॥ 9 | 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

পট শক পম পপ | পপ সি | পি 

| | রঃ ্ 
নি। গাবঃ। গোইস্থে। অসদন্। নি। মুগাসঃ। অপিক্ষত। [শি 

| | | 

কেতবঃ। জনানাম। গি। অদৃষ্টাঃ। অলিগ্পত॥ ৪॥ 
আহ পপি পতি 

গাব গোষ্ঠে ন্যসদন্ নিষীদত্তি । যৃগাসে মৃগাঃ বিক্ষত নাবটাঃ সবস্থান উপরূন্তাঃ 

নানাং গ্রাণিনাং কেতবঃ প্রজ্ঞানানি। উপসর্গক্রতেধোগ্যকিয়াদ্যাহা রঃ নীচান্যতবন্। 

তিন্ সময়ে অনৃষটা অনৃষ্ঠমানরূপাঃ সন্তে ন্তলিপ্ত (নলিম্পন্তি পিশেষেণ ॥ ৪ ॥ 

ঙ ৪ 
ঞ 

অথ পঞ্চমী-- 

| | 
এত, উত্যে প্রত্যনৃঅন্প্রদোষং তদ্ষর। ইব। 

| | | 
অনৃষ্ট। বিশ্বদৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধ। অভূতন॥ ৫॥ 

গথেদ্-২য অষ্টক--১৯১স--৬১, 



৪৮২ খখেদ-সংহিতা | [১ মগুল। ২৪ অন্ুবাক। ১৯১ হু 

»"* অথ পদপাঠঃ *-- 

[ | | 

এতে । উ* ইতি। তো। প্রতি। অদ্ুশ্রন। প্রহদোষম্। তস্করাঃংইব। 
হু 

71 | ূ 
অনৃষ্টাঃ । বিশ্বইতৃষ্টাঃ। প্রতিহবুদ্ধাঃ। অতৃতন ॥ ৫॥ 

ত্যে তে এতে সর্পাঃ প্রতাদৃন্ গ্রতিদৃণ্ত্তে ॥ রাত্রৌ' খাসাদিলিজেন উ! পৃরণ:। 
ধত্বা তে রাত্রৌ হস্তারঃ দিবা এতে প্রতি দৃশ্তান্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ-_ প্রদ্োষং রাৰরির্দোষা 
রাত্রিং প্রতি তমপাভিভূতাসু রাত্রিধু তস্করা ইব হিংসকাশ্চোর] দৃষ্তন্তে। তথা তং 

কীদৃশান্তে? অদৃষ্টাঃ অপরিদৃষ্ঠমানাঃ 'বিশ্বদৃষ্টাঃ বিশ্বং দৃষ্টং যেস্তে তাদৃশাঃ প্রতিদৃ্ঠয়ে। 

অতো হে নরাঃ! প্রতিবুদ্ধী অভূতনভবত ॥ ( ১ম--১৯১স্--৫খ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চমে চতুর্দশো বর্গঃ ॥ ১৪ ॥ 

অথ ষ্ঠী-_ 

|. | « | | 

স্বর পিতা পথিণী মাত। সোমে। ভাতাদিতিঃ স্বনা। 

| ] | [ | 

অদৃষ্টা বিশ্ৃষ্াস্তিষ্ঠতেলয়তা স্থ কমৃ॥৬॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| [ | | 

গোঁঃ। বঃ। পিতা । পৃথিবী । মাতা । লোমঃ। ভ্রাতা । আদতিঃ। স্বমা। 

| | | [ 
অনৃষ্টাঃ। নিশ্বহঘৃষ্টাঃ। তিষ্ঠত। ইলয়ত। লু। কম্৬। 

অতঃ পরং নিষচিকিৎসা। তত্র তাবৎ হে দর্পাঃ! বে যু্মাকং গো! পি 

পৃথিবী মাতা পদোমো ভ্রাতা অদ্দতির্দেষমাতা ম্বলা এবং মহানুভাদা মোর! 

অনৃষ্টাঃ অন্যৈরদৃহ্ঠমানরূপাঃ স্বয়ং তু বিখবৃষ্টাঃ লর্বন্ ্ষটারো। যুয়ং তিষ্ঠত থা 

মাং প্রতি মাগচ্ছত। সু সুতরাং কং সুখং' যথ! তথা ইলয়ত ঈরয়ত গচ্ছত। রি 

শন্দেন লোমাধারো ছ্যুলোক উচাতে। পৃথিব্যস্তরিক্ষ্যুস্থানন্থাঃ লর্পাঃ ৭৭ গা 

প্রাপুত। অন্ঘ্বাধাং মা কুরুতেতার্থঃ॥ (১ম-১৯১হ--৬খ)॥ 



২ অষ্টব, ৫ অধ্যায়। ১৫ বগ। এ একনবতাধিক-শততমং প্রক্তং। ৪৮৩ 

অথ সপ্তশী-_ 

| | যে অংস্ত। যে অঙ্গ? সুচীক! যে প্রকঙ্কত।ঃ। 
| | | 

অদৃষ্ট1; কিঞ্চনেহ রং সর্বরবে সাক্ং নি জন্যত ॥ ৭॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *__ 

| | | যে) অংশ্যাঃ। যে। অঙ্গযাঃ। হুচীকাঃ। যে। প্রহকক্কতাঃ। 

|. | 
অদৃষ্টাঃ। কিমু। চন। ইহ। বঃ। সর্ব্বে। সাকম্। নি। জগ্তত॥ ৭ | 

যে অংস্তাঃ অংসাহাঃ অংসগঃ অংসে ভবাঃ অংপাল্গাং খাদন্তো বা। তথ! ফে 

অঙ্গ; অজগাঃ অঙ্গেন শরীরেণ হত্তারো বা ল,তিকাদমুঃ।  সুচীকাঃ সুচীনবশঃ 
গুচ্ছবামাণে! বৃশ্চিকাগ্যাঃ। যে চ গুকক্কতাঃ প্রকুষ্টবিষাঃ গ্রৃষ্টগামিনো বা মহোরগাঃ 
তাদৃষ্টাঃ অনৃশ্ঠটমানাঃ কিঞ্চন যৎকিঞ্চিৎ সর্প জাতমস্তি। ইহান্সিন সমীপে বো যুম্মাকং 
কিমপ্তি। আতঃ যুয়ং লর্দ্বে সাকং লহ নিজন্তত নিভরাং অন্তত মুঞ্চতাপ্মান্। জন্ু 
মোক্ষণে দৈবাদিকঃ ॥ ( ১ম-১৯১হ--৭%) | 

অথাষ্টমী__ 

| | 

উৎ পুরস্তা সূর্য্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা : 

| | | 

তুষ্ট নতসর্ববাঞ্জং ভয়নতুপর্ববাশ্চ যাতুধান্যঃ | ৮ ॥ 

স৮০ অথ পদ্দপাঠঃ ০-- 

| 1 | | 

উ। পুরস্তাৎ। স্র্ধাঃ। এতি। বিশ্বইনৃষ্টঃ। অনৃষ্টইহ| 

1. | ৮.৭ | 
নু অদৃষ্টান। লর্বান। জভয়ন্। সর্বাঃ। চ। যাতুহধান্যঃ | ৮ | 

এ রাঃ পুরস্তাৎ পূর্বন্তাং দিশি উৎ উদ্দেতি। কীদুশঃ সঃ? বিশবৃষ্টঃ। বিশে 
রে বস্ত'ল তাদৃশঃ। অতৃষ্টহাঘৃষ্টাবিষবিশেষ।£ বিষধরবিশেষ! বা তেষাং হস্তা।. যা 
২ দর্শনমজ্জানং অন্ধকার ন্তস্ত হত্তা,। হু্ে্য উদ্দিতে তি লর্বেরে বিষধা1ঃ বিষাণি বা 



৪৮৪ ধাখেদ-সংহিত|]। [ ১ বগল, ২৪. অনুবাক' ১৯১ ই 
পালয়ত্তে। কিং কুর্ধবনন দেতীতি চেছচাতে-_পর্বান্ অনৃষ্টান্ অনৃষ্টব্যান্ বিষরাঙ্ষাী। জভয়ন্ হিংসয়ন্। তথা লব্বা যাতুধাগ্তশ্ড যাতবো যা'তনাঃ তীত্রবেদনাঃ তাপাং ধা রুৎপাদয়িজীম হোরগী রাক্ষসীর্বা জন্তয়ন্ পুরসাছ্রদেত। আঅতোহস্মতো নিজস্তে সষধাঃ ॥ (১ম-১৯১ক ৮) | 

| 
ঙ কু 

পি 

অথ নধমী--- 

| | ] ] 
উদপণ্ডদর্পো সূর্যযঃ পুরু বিখানি জবর্বন্। 

| | 
আদিত্যঃ পর্্বতেত্যে। বিশ্বইদুষ্টে আদৃষ্টুহা ॥ ৯ | ০০ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | | উৎ। অপপ্তৎ; অসৌ ! সুরঃ । পুরু | বিশ্বানি। জন্ 

] | 
আদিতাঃ। পর্বতেতাঃ। বিশবহৃষ্টং। আঘৃষ্টইহা | ৯ 
০ শশা 

০০ খবর 

অপৌ পুবস্তাদ শ্ঠমানঃ সখ্যঃ সর্বন্ত পের আদিতাঃ উদপণ্তৎ উর্দদং গচ্ছতি ॥ পতনে প্ুমাগমে রূপং | লিং কুর্ববন ? বিশ্বাণি পহুনি বিষাণি পুরু এুুতং জব্বন্ হিংগন কীদুশোহসী ? পর্বতেভ্যঃ পর্ধববপ্তাঃ প্রাণিত্যঃ তেষামুপকারায় আদিত্যঃ বিমোদকাদীন| অদনশীলঃ বিশ্বদৃঃঃ বিশ্বং নষ্ট গেম তদৃশঃ অদৃষ্ঠহা আদৃষটানাং, বিষবিশেষাণাং হৃত্তা ! 
এবং মহা 1৭: সুর্য উদ্নদরোগনি) ছাতা বিঘশঙ্গন কাধ ॥ (১ম১৯১দ-৯)। 

০ কি 

গু 

অথ দশমী-- 

| | | | গৃুধ্যে বিষম। সঙ্জামি দৃভিং স্্রাণতো গৃহে । 

পন । | ্ সো চিন, ন মরাতি নে! বয়ং মরামারে প্রস্ত যোলজং 

ূ ূ করিষ্ঠ। মধু তা মধুলা চকার | ১০ ॥ 



খক, ৫ আখ্যা ১৫ বর্গ।] একনবত্যধিক-শততমং সুক্তং | 8৮৫ 
চি 

-৮* তথ পদপাঠঃ ০-- 

| ও ডি | 
লূর্ষ্যে। বিষম আ। সঙ্গামি। দৃতিম্। সুরাহবতঃ। গৃছে। 

না 

নঃ। চিৎ। মৃু। ন। মবাতি। নে ইতি। বধম। মরাম। আরে। অন্ত । 
ধজ। ও ও 

আজ আস্ত আচ রি হি 

| ৃ 
(ঘোজনম্। হরিহস্থাঃ। য় ত্বা। মধুলা। চকার ॥ ১*।॥ 

গানিতামগুলে চতুর্থেনাঙুপিনা শিষমাদায় শধুকত্য যোজযিত্বা নির্ট্বিযো তবেদিভি। 

তগ্িষবিদ্যায়ামুক্তং তদ্দিদমন্জরোচাতে । অং লিদাবুভাইগন্তাঃ সন্ধ্য সর্বন্য প্রেরফ়িতরি 

ন্গারপে সুর্যামগুলে বিষমারভা বর্তমানং স্থার্ধয আসগামি আমক্তং করৌমি। তত্র 

্-ন্বশাবতেো! গৃহে স্রা নির্মানে দুৃতিমিৰ চর্দরযয়স্পাপান্মিল। যথা তৎ- 

র্দোগায ভলতি তদদ্বিষমাদিতা্ড ম বাপকমিতার্ঃ। গো চিৎ। চিৎ পুজায়াং। ম্বঃ 

গদ্দৌ। গুজঃ সুধা থলু ন মরাি ন জিতে । নো বরং মরাম। তদনুহাওটৈব 

নত খোজিতগা দম ন ভিয়ামহৈ | উন্দুয়েবমবণে কার্ণমাহ-হনিষ্টাঃ হরয়োহস্থাঃ 

ুশ্থিত আদিতাঃ আরে দুরে আস্ত বিষশ্য গোজানং প্াগণং চণাণ। তর্দেশোচাতে হে 

প1 তা তাং মপু অমুতং চকাব। পিলস্ট (পিধনাবং হারের গ্র'মৃতী চকারেতি। 

মৈন মধু! মপরদা্রী নির্বিধীকত্তী মধুবিদ্তা। দে তদাদিতাস্য মুলে বিষযৌজনং তেল 

তু 
তি 

১ 
নি । 

কলথং যত এধা মধুপিগ্ঠ। | (১ম ১৯১১০) | 

ইতি দ্বিতীমুস্ত পঞ্চম পঞ্চদশে। বর্গ ॥ ১৫ ! 
চি গ 

ডি 

অখৈ টান 

ইয়তিকা শক সতিক। সক। জঘাস ভে ব্ষিম। 

| চিন | 1. 
নন, ন মরাতি নো বয়ং মপ্ামীরে অস্ত যেজন, 

ূ | 
হরিষ্ঠ। মধু ত্বা মধুলা চকার॥ ১১। 

--* কথ পর্রপাঠ: *-- 
| 

মত্তিকা। শকুজিক]। সকা। জঘাস। তে। বিষ লো ইতি! চিৎ। সথ। শ। 
কপ পদ | হার আচ খউজি 

| 
মাতি। নো ই বয়ম্। মরাম।" আরে। শস্তু। যোজনম্। হবিংস্থাঃ। 
শা ও স্তথজ 

আর য় ওযা, 

রর ত্বাঁ। মধুলা | চকাব ॥ ১১ £ 
ক খা হজ প্র পা পা 

রর 
£ 

শু ১ 

৯ চিজ 



) 

৪৮৬ ধাখেদ-নংহিত| | [১ মন্ডল, ২৪ অহুবাক, ১১, রর 

ইয়তিকা ইয়তাং কুর্বাণা ইয়ত্তাবতী বা বালেতার্থঃ। শকুত্তিকা শরুত্ত: শু 

তন্ত স্ত্রীতাং কপিঞ্জলীমছঃ। মকা লা তে তব খিষং জঘাস তক্ষিতবতী। সা বিষহ্ীি 
প্রসিদ্ধা। সো চিৎ পা উ ইতি নিপাত। সমুদয় একং পদ্দং সাপি শকুস্তিক ন তিয়তে। 

নিত্য প্রতিপক্ষত্বাদ্বিষন্য শিষ্টং ব্যাখাতচরং অনেন বিদ্যায়াঁ্ধ যদেহাবৃতং বিষং তশ্ু শুনে 

আদিত্যায় চ প্রদ্বানমণ্তীত্যুন্তং ভবতি ॥ ( ১ম-_-১৯১স-১১কা)॥ 
ঙীঁ 

অথ দ্বাদশী-_ 

| | 
ব্রিঃ সপ্ত বিস্পুলিঙ্গক! বিষস্ত পুষ্পমক্ষন্। 

| | ূ | 
তাশ্চিন্। ন মরস্তি নে! বয়ং মরামারে তস্য যোজনং 

| | 
হরিষ্ট। মধু ত্ব। মধুল! চকার ॥ ১২। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| 
ত্রিঃ। লণ্ড। বিস্পুলিঙ্গকাঃ। বিষস্ত। পুষ্পন্। অক্ষন্। 

| | 
তাঃ। চিৎ। ল্ু। ন। মরপ্তি। নোম ইঠি। বয়ম্। মরাম। আরে। অন্য। যোজনদ্। 

আত জ্যঙ্গ এ প্র আগ গজ আপ কস 

| বর 
হরিইস্থাঃ। মধু । তা । মধুলা। চকার ॥১২॥ 

ব্রিঃ লণ্ড ব্রিগুণিতাঃ সপ্তলংখ্যাক| বিষ্পুলিক্গকাং বিনিপাঃ জ্পুলিজকাঃ লগ্তগ্ত জিহ্বা? 

লোহিতশুরুকুঞতৈদেনৈক বিংশতিরধাসাং তাঃ। মদ্বা ত্রিঃ সপ্ত একবিংশতি ভেদা বি 

লিঙ্গকাঃ সুঙ্মচটিকা বিষগ্রতিপক্ষভূতাঃ বিষস্যান্মদাবরকন্ঠ পুষ্পং পোষমক্ষন্ অস্ত নাশ্যন্ত। 

তাশ্চ ন মরস্তি ন বয়মপি। শিষ্টমবিশিষ্টম॥ ( ১ম--১৯১ম ১২৭) ॥ 

অথ ত্রায়দশী-. 
| | ] 
নবানাং নবতীনাং বিষস্ত রোপুলীণ।মৃ। 

| | | | 

সর্ব।নামগ্রভং নামারে অস্য, যোকনং হরিষ্ঠা মধু | 

: এ 
মধুল। চক ॥ ১৩ ॥ 



ই অক, ₹ আব)।স। ৪৬ বা? এ আবশবত2বস্-শততমং সৃজং | ৪৮৭ 

--০ অথ পদপাঠঃ *__ 

নবানাম্। নষতীনাম। বিষন্ত। রোপুষীণ!ম্। 

| | | ৰ পর্বাসামূ। অগ্রতম্। নাম। আরে। অন্ত। যোজনম্। হরিইস্থাঃ। মধু। 

ত্বা। মধুলা। চকার ॥ ১৩|॥| 

নবানাং নবতীনাং নবাধিকানাং নবতিসংখ্যাকানাং নদীনাং। পুনঃ কাদৃশীনাং ? 
 দিষস্তান্প্্যাপকম্থা সর্ববস্ত বিষস্ত রোপুষীণাং লোপয়িভ্রীণাং ছেজরীণাং সর্ববাসাযুক্তানাং 
গ্গদিনদীন।ং নামাগ্রভং গৃহামি সঙ্কীর্ভয়ামি ॥ গ্রহেশ্থান্দসে লুডি ॥ ছানাসশ্ে লুক ॥ 
বগ্রহোর্ভঃ অস্ত যোজনমিত্যাদিগতম্ ॥ (১ম--১৯১--১৩খ) ॥ 

গ গড 

অথ চতুর্দশী__ 
| | | 

ত্রিঃ সপ্ত মধূর্্যঃ  সপ্ুব্বপারে। অগ্রবঃ। 

| | | 
তাস্তে বিষং বিজভ্রির উদ্কং কুত্তিনীরিব | ১৪ ॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-_- 

[ | | 
ত্রিঃ। লণ্ত। মধূর্য্যঃ। সপ্ত । শ্বসারঃ। অগলঃ। 

আত থা তি গজ সজক্ষ 

| 
তাঃ। তে। বিষম্। বি। জত্রিরে। উদকমূ। কুম্তিনীঃহইব ॥ ১৪ ॥ 

তঃ সপ্ত একবিংশতিসংখ্যাকাঃ মযূর্ধ্ো মযুরস্িয়ঃ তাঃ বিষকারিপর্পছেধিণা ইতি 
পরাাঃ। নাগদ্বেষি গরুড় পক্ষাছুৎপর্ত্থাৎ তথা সপ্ত এতৎসংখ্যাকাঃ দর্পণস্বভাবাঃ স্বলারঃ 
স্য়মেব সবণ!ঃ হা, বঃ। নদীনামৈতৎ গঙ্গাছ্যাঃ প্রলিদ্ধাঃ সপ্ত নছাঃ সম্ভি তাস্তে হে দে! 
তব বিষং বিজদ্রিরে বিশেষেণ হরন্ত। তত্র ৃষটাস্তঃ-উদ্কং কুস্তিনীঃ কুসতিন্তঃ কুস্তবতযঃ 
ইস্ডেন জলহারিণ্য.ইব তা যথা তদ্ধরস্তি তথরছে। মধুরধ্যম্চাতি প্রভৃতং হরম্ত ॥ ১৪। 

অথ:পঞ্চদশী। | | 
| 

ইয়ন্তকঃ কুযুস্তক স্তকং ভিনদ্যুশখন। 

| - | ॥ | | ততে। বিষং প্র বারৃতে পরাচীরমুনংবতঃ ॥ ১৫ ॥ 



৪৮৮ . থখেদ-সংহিতা | [১ দওল। ২৪ অহবাক। ১৯১ নট 
--* অথ পদদপাঠঃ *-- ৰ 

ইয়তকঃ। কুষুস্তকঃ। তকম্। ভিনগ্লি। অশ্মনা। 

| | | | ভতঃ। বিষম্। 'বরৃতে। পরাচীঃ। অন্ু। লম্হবত? ॥ ১৫ ॥ 

ইয়স্তকঃ কুৎপিতে যত্তঃ অল্নপ্রমাণ ইত্যের্ঘঃ। কুষুস্তকঃ কুং পৃথীং স্ৃম্তুতি বিলিখতীতি। লর্পাণাং কুৎসিতং স্ুস্তত্বিতা নিগ্রহীতা ঘা কুষুস্তকো নকুলঃ পদ তে লিষং হরত্বিতি শেষ; যদি ন তথা স করোতি তকং কুৎসিতং তন্নকুলমশ্ানা ভিনগ্ধি বিদারয়ামি | বিষমিহ্রণ প্রপ্নোগে যাবদ্বিষাপগমং তং পাষাণানৃঘাতম্টতিষ্ঠস্তি তদ্বিৰঃ তরিদমত্রে/ক্রুং ততঃ এবং 
প্রয়োগে লতি বিষং প্রবাবৃতে । বিষাবৃতাদেহাদ্বিষং গ্রবর্ততে নির্গচ্ছতু। কাঃ প্রতি উচাতে। পরাচীঃ পরাগঞ্চ নবতীরতিদুরগ!ঃ সংবতঃ সংবিজাগবতী টিশঃ অস্ত্র অন্তপক্ ত্য 
দিগস্তং প্রতিগচ্ছতু । ন মাং প্রতি গচ্ছন্তিত্যর্ঘ; | (১ম--১৯১স--১৫খ) | 

অধ্যায়োপাকরণোৎসর্গয়োঃ কুযুস্তকম্তদিতান্ত্যা বিনিধূক্ত। | রধিসক্ত 
কুযুস্তকম্তদত্রবীদিতি সুত্রিতত্বা্॥ ইতি প্রথমং ষণ্ুলং ॥ 

সৈষ| ষোড়শী । 

শ ছ্হোতা হাজ্রযয 

টি. ] 
কুবুস্তকৃস্তদব্রণীদিগরেঃ গ্রবর্তমানকঃ | 
শপ: আন সপ 

| | | বশ্চিকস্তারসং বিষমরদং রশ্চিক তে বিষমূ ॥ ১৬ ॥ 
--* অথ পদপাঠ-_ 

কুতুস্তকঃ | তৎ। অব্রলীৎ। গিরেঃ 1 প্রইবর্ভমানকঃ। 

| 
বশ্চিকম্য। অরসম্। বিষম্। অরসমূ। বুশ্চিক। তে। বিষম ॥ ১৬ 

এবং মহাসতাবেনাগন্ত্য মহধিণোচ্যমানে পতি গিরেঃ লকাশাৎ গ্রবর্তমানকঃ প্রবর্ 
মানোইতিশীগ্রমভিগচ্ছন্ কুষুন্তকো নকুলঃ তদব্রনীৎ তদ্বাক্যযাচখ্যো | কিং তদ্িতি উচ্যতে_ 
বৃশ্চিকন্যৈতদ্বিষং অরসং অসারং বাধকং ন ভবতীত্যর্থঃ | তথ! লোকেহপি দর্পনদষ্টমগি- 
ক্রিম্যাদিদংশনমেব অতো! ন বাধ ইতি হি বদত্তি। এবমভিবচনেন পোইপি নিবিযোহতবং | 
অথ তং বৃশ্চিকং প্রতি নকুল আহ-হে বৃশ্চিক! তে বিষমরসং অতত্তমু্ষং কিং 
করিষ্তি তণ্মাৎ পরিহরেতি যদৈবমবাদী তদাগ্রভৃতি বৃশ্চিকবিষমসারমভব্থ। এয 
বিষনিরিণুপনিষৎ ॥ (১ম--১৯১সথ_-১৮৭) | 

ইতি ধ্বিতীরন্ত পঞ্চমে যোড়শে বর্গ; ॥ ১৬ ॥ 
ইতি প্রথমে যগুলে চতুর্বিবংশোধন্ববাকঃ ॥ ২৪ | 

প্রথমং নগুলং সমাণ্ম্॥ 



গা 

খধেদ-মংহিত| | 
0 রর আর 

দ্বিতীয়ং মণ্ডলম্। 

দ্িতীয়োহষ্টকঃ। পঞ্চমোইধ্য।য়ঃ | 
-$$০৩০৪-7- 

,শ্রীগণেশায় নমঃ | 

যচ্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেত্যোহখিলং জগৎ ॥ 

নির্মমে তমহং বন্দে বিস্াতীর্ঘমতেশ্বরম্ ॥ ১। 

প্রথমং সর্ভং | 
5752 

শাতচিনং প্রথমং মণ্ডলং ব্যাধ্যাতম্। অথ গাৎলমদং দ্বিতীরং মণ্ডলং ব্যাখ্যায়তে | 
তমগ্ে ছাতিপিত্যার্দিকে দ্বিতীয়ে মগ্ডলে চত্তারোইমৃবাকাঃ। তেষু প্রথমেইম্থুবাকে একাদশ 

ছক্তানি। তত্র ত্বমগ্নে ছ্যভিরিতিযোদশর্চং প্রথমং সথক্তম্। মগ্লদ্রই্টা গৃুৎসমদখষিঃ। লচ 
ূর্বমাঙ্গিরসকুলে গুনহোত্রস্ত পুজঃ সন্ যজ্তকালেহসুরৈগৃ হীতঃ ইন্জ্রেণ মোচিতঃ| পম্চাত্ত- 

ঘটনেনৈব তৃগুকুলে গুনকপুব্রো গৃৎসমদনামাভূৎ। তথা চানুক্রমণিকা--য আঙ্গিরস£ 
শোনহোত্রো তৃত্া ভার্গবঃ শৌনকোইভবৎ ল গৃৎ্সমদে! দ্বিতীয়ং মগ্ুলম্ পশ্ঠদিতি। তথা 
তস্তৈব শৌনকন্য বচনযৃস্পক্রমণে ত্বমগ্ন ইতি গৃ্সমদঃ শৌনকে! ভৃগু তাং গতঃ। শোন 
হাত্রঃ প্রকৃত তু য আঙ্গিরদ উচাত ইতি। তন্থান্মগুলদ্রষ্টা শৌনকো গৃৎ্সমদধষিঃ 
ছগতীচ্ছন্দঃ মণ্ডলাদিশরিভাবয়াগ্জেযং | অব্রান্থক্রমণিকা-ত্বমগ্নে জাগতং ত্বিতি প্রাতরন- 
বাকাঙ্শিনশন্্রযোর্জাগতে ছন্দসীদমাদিচুক্তঘ়স্ত বিনিযলোগঃ। ত্বমগ্রে ছ্াভিরিতি সৃক্তে ইতি 

ইবিতত্বাং।| উপাকরণো্সর্জনয়োরপ্যাপ্ধ। বিনিযুক্ত! ॥ (হম--১স্থ)। 

তত্র প্রথমা-_ 
' | | | 

ও ত্বমগ্নে  চ্যভিত্মাশুশুক্ষ ণিত্বমন্ত্বমশ্মনম্পরি। 

রাঃ র্যা | | 
বং বণেভ্যন্মোষধীত্যন্ত্ং নৃথাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ॥ ১। 

খযেদ--২য় জষ্টুক্্১ু-৬২,. 



৪৯০ থাণ্বদ-সংহিত। | [২ মণ্ডল, ১ অনুবাক, ১ সৃত্ 

--* অথ পদপাঠঃ *_- 

| | | | | 
ত্বযূ। অগ্নে। দাহতিঃ| তবম্। আশুশুক্ষণিঃ। ত্বম্। অতহভ্যঃ | ত্বমূ। অশ্মনঃ। গবি। 

| | 1 
ত্বমূ। বনেভাঃ। তষ্। ওষধীত্যঃ | ত্ম্। নুণাম্। নৃইপতে। জায়সে। শুচিঃ ॥১॥ 

হে অগ্নে! অগ্রণীত্বাদিগুণবিশিষ্ট হে নৃণাং নৃপতে ! নৃনাং মন্ধুত্তাণাং মধ্যে যে নরো 

যষ্টারঃ সন্তি তেষাং বিশেষেণ পালগ়িতং! যদ্ধোভাভ্যাৎ পদাভ্যাং বভুত্বং নিতাস্বামিত্বং চ 

প্রতিপ্রান্ধতে সব্বেষামপি নরাণাং নিত্যপালকেত্যর্ঘঃ ॥ নৃণামিত্যন্ত নিঘাতাভাবস্ছান্দমঃ॥ 

তাদ্বশ হে দেব! তং ছ্যন্ডির্!গদিবসৈহ নিমিত্তভূতৈর্জায়সে যাগার্থং মথনেনোৎগদ্ঠদ 

ইত্যর্থঃ। যদ্বা তার্দুশৈদিবসৈঃ সহিতো জায়সে তত্তদ্ঘাগদিনসেধু গুলিদ্ধো তবসীত্যার্থঃ। 

তথা ত্বমাশুত্ুক্ষণিঃ জায়সে আ সর্দবাতো দীপ্যমানো তবনি ॥ আডি উপপদে শুচদীপ্ত।ৰিত্যেতস্ত 

গ্নস্তপ্ত ছান্দসমিদং রূপং ॥ যদ্বা আশু শীপ্রং শুভ. দাপ্তঃ সন যতঃ সংসেবাস ইতি আশ্ুশুচং | 

শোকং সনোতি দদাতি শক্রুত্যো দাহাদিনেত্যাশুশুক্ষণিঃ তাতুশো ভবপি ৷ এবং সর্ব প্রতি- 

বিশেষণং জায়স হতি মোজ]ং। হে আগ্রে! হিং অন্ো। বষ্্যারকেত্যো জায়সে নৈথাত- 

রূপেণ বাড়বরূপেণ বা লমৃদ্রোদকেজা ত্বং অশ্ানো মেঘাতৎ্ পামাণাদ্ধা পর্জায়লে। থে 
অশ্মনোরন্তরগ্রিং জঞজানেতি তবু মন্ত্রাশ্তবয্্ (খণ সং ২1ডা৬)। ত্বং বনেন্তাঃ বৃহ্ষাপিসমুহেশো 

দাবরূপেণ ত্বমোষধীত্যঃ বৈশ্বানররূপেণ এবং মহাগভাপন্বং মথনেনোধ্পন্নঃ সন সববাহ্মকো 

জবসীত্যর্থঃ। শুচিবেব জায়সে যদ্বা শুচিবাদিতারূপো জাঘস ইতার্থঃ | আত তমার দ্বাত- 

রহোভিরিত্যাদিনিরক্তমন্ুপদ্ধেয়মূ (নি ৩।১)। (২ম-১স্-১ধা)॥ 

অথ দ্বি ঠীয়!-_ 

| [ | | ৃ | 
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রযৃহিযং তব 2্৪ং হমগ্রিতৃতর৩। 

৷ টিং | | 
তব। প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়পি ব্রহ্ম! চ।পি গৃহপতিশ্চ নো দমে ॥ ২। 

৫ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | ৃ 
তব। অগ্নে। হোত্রম। তব। পোরয্। খন্দিয়ম্। তব । নেষ্্রমূ। তম্। অগ্রিৎ। খই 

| | 
তব। প্রংশান্ত্রমূ। ত্বম্। অধ্বারিহয়সি। ত্রহ্জা। চ। অসি। 

|. | 
গৃহইপতিত। চ। নঃ। দমে ॥ ২] 



২ অক, ৫ ছপ্যায়, ১৭ বর্গ। ] প্রথমং সুক্তং | ৪৯১ 

হেঅগনে! হোতং হোতুঃ কর্মশস্বঘাজাদিলক্ষণং বদস্তি তদপি তটৈষ তদর্থমিতার্থঃ | 

তথা পোত্রং পোতুঃ কর্ম যদপ্ডি তদপি তলৈন। তথা খনিয়ং প্রাপ্তমালমাহি জ্যং তনৈপ। 

নেটুং নেটুঃ কর্ম প্রস্থিতমাজ্যাধিরূপং তন। তে আগ্নে! ভবমগ্রিৎ শাহীধশ্চ ত্মেবাপি। 
তথ! ধতায়তো যজ্ঞমিচ্ছতত্তনৈব। প্রশান্সং যত এরশাস্বন্ৈত্রসরুণত্তয কর্ম তৎ হে অগ্নে! 

ধরমধ্বরীয়সি অধ্বরং মজ্ঞং কাময়সে ভবর্মাভবসাভার্গ: | 'তথাপ্বর্যশক্দপাৎপঞ্জেঃ আধবর্ধার- 

ধ্বরুবধবরং কাময়ত ইতি বেতি হি শিরুত্তম ( তিণ ১৮) ॥ তগ| ভঙ্গ চ ব্রাঙ্গণাচ্ছংগ্গ/সি । 

তথা নো দমেহম্মব্ঘজ্ঞগৃহপতিশ্চাপীতি ॥ (২ম ১ ২খ)। 

অথ তৃতীয়! 

|. | | ] | | 

ত্মগ্ন ইন্দ্রো রৃষভঃ সতামপি ত্বং বিঞুরুরূগায়ো নমস্যঃ। 

| | | [ 

তং ব্রন্গা রয়িবিদ্ দ্ধণস্পতে তং বধ সচসে পুরন্ধয। ॥ ৩ ॥ 

-ৎ অথ পদ্রপাঠঃ *-- 

গুম। অগ্রে। ইত রুমঃ সতাম্। অসি। তম । বিধুঃ। উর্রহগাধ়ঃ। মমস্ুঃ। 
সিশাশ পপ ০ এ সস পি প্ছ এছ আজ 

্ | 
তম। ব্রঙ্গা। বয়িহবিৎ | ব্রক্ষণঃ | গতে। তম্। শিপর্তবিতি 

ক: জর থপ | শসা জপ আক আচ এ ০৮৪ 

| 
লিহপর্ডঃ | সচসে। পুপম্হধ্যা | ৩ ॥ 

ওর ক ওল 

হেঅগ্নে! তং মত? লতাং বূদতো বদিতাসি অত ইন্দ্রোহসি। যদ্বা সতাং লাধৃনাং 

ইন্লোংল কামানাং বধিতাপি। তং বিষ্ণু পি ত উরুগ'যঃ বহুতিগাঁ়মানঃ অতো! নমস্তঃ 

নযয্ণ্চ ভবসি। হে ব্রহ্মণম্পতে ! পবিবুঢন্ত কম্মণো মন্থুম্ত বা পালগ়িতঃ ত্বং যতঃ 

বধিবিৎ গবাদিদমস্ত বেত! অতো ব্রহ্মাসি। হে নিপর্ভঃ বিবিধকাবক বেশ্বান্ররূপাগ্নে। ত্বং 

পয সুপ্রকাবয়! বুদ্ধ)া সচসে পহ বর্তূসে সর্ববদধা বৃদ্ধ) ঝুঁস ইত্যর্থত | (২ম ১৩) । 
ী চি 

ঞ 

অথ চতুর্থী_ 

| | | 
হমগনে রাজ! বরুণে। ধৃতব্রতন্ত্র মিত্র তরল দস্ম ঈড্যঃ | 

চা | | | | 
ঈধ্যম। মতপতি্ধদ্য সংভূলং ত্বমংশে। বিদাথে দেবভাজযুঠ ॥ ৪ | 



৪৯২ ধখেদ-সংহিতা | [২ মগ্ন, ১ জঙ্গসাক, ১ সৃষ্ঠ:) 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| এ | 
ত্বম। অগ্নে। রাজা। বরুণঃ | ধৃতহব্রতঃ | ত্বম্। মিত্রঃ। ভবলি। দপ্মঃ। ঈড্যঃ। 

| | | ॥ 
ত্বমূ। অর্ধ্যমা। সংইপতিঃ। যস্য। সম্হভুজযু। ত্বম। অংশঃ। 

| | 
বিদথে। বেেব। ভাজয়ুঃ ॥ ৪ ॥ 

হে অগ্নে! ত্বং যতো ধৃতব্রতঃ ধারিতকন্ম্মাসি অতো! বরুণে। রাজালি যতো দঃ 

শত্রণামুপক্ষপর়িতা ঈড্াঃ গ্তত্যশ্চ অতো ত্বং মিত্রঃ এতন্লামকো দেবোহলি। যতঃ ত্বং লংগতিঃ 

লতামভিমতপ্রদানেন পালগ়িতা অতঃ অর্ধঃমা ভবপি। দাতৃত্বং চাধ্যম্লে!লিঙ্গং অর্ধামূণেতি 

তমানুর্ষো দর্দাতীতি যন্তার্ধামূণে দানং সত্তৃপ্ধং সম্ততভূজং ব্যাপকং ভবতি। যদ্ধা যস্য ধমং 

লম্ভুজং সম্যগ্তোগায় সাধুগ্রহীত্ণং তথা ত্বং অংশঃ সৃর্ামূর্ত্যন্তরভূত এতন্নামকো দেবোইদি। 

তাদবশ হে দেব! বিদথেহশ্মদীয়ে যজ্ঞে ভাজযুঃ ফলানাং ভাজযিতা প্রাপয়িতালি ॥ ৪| 

অথ পঞ্চমী_. 

ূ ূ | ূ 
তবমগ্নে তৃষ্টা বিধতে স্থুবীর্ষ্যং তব গ্রবো মিত্রমহঃ সজাতামূ। 

| | | 
তমাশুহেমা ররিষে স্বশ্বাং শং নরাং শর্ধে অনি পুরবসথঃ| ৫ 

--* অথ পদ্রপাঠঃ *- 

| | | | 
স্বমূ। অগ্রে। ত্ষ্টা। বিপতে। সুইবীর্যাম। তব। গ্রাবঃ। মিত্রইমহঃ| লইজাত/ম। 

| | |. | 
ত্বম্। আশ্তহহেমা। ররিষে। সুইঅশ্থ্যম্। তবম্। নরাম। শর্ধঃ। অপি। পুরুইবন্ঃ| ৫1 

হে অগ্রে! ত্বষ্টা ফলন্ত লাধুপম্পাদগিতা ত্বং বিধতে পরিচরতে। জায় বীর্য 

শোভনবীর্য্যং ধনং তদ্ধেতুর্ভবলি। গ্রাবঃ যাঃ গ্ততিবাচঃ সম্তি তা স্ব স্বভৃতাঃ। হে 

মিক্রমহঃ! হিতকারিতেছঃ লজাত্যং অন্মাকং বান্ধবং ভর্জস ইত্যর্চট। হে অপর: 

আগুহেমা আশ্ুপ্রেরয়িত! ত্বং শ্বশ্বাং শোভনাশ্বসমুহোপেতং ফলং ররিষে দদাপি। €ে 

অগ্রে! পুরুহবন্থঃ গ্রভৃতধনত্বং নরাং নরাণাং শধে? বলম্থানীয়োহসি ॥ (হম--১হ-৫%)৪ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চমে সপ্তদশে। বর্গ; ॥ ১৭ ॥ 
চে ক 

ক 



২ গ্ক) € আব)াস, ১ ঘস। 1] - গ্রথমং সুক্তীং । 88৩ 

অথ যঠী-- , 
| | | , 

তমগ্নে রুদ্রো অস্থুরে! মহে| দিবস্্ং শধে। মারুতং পৃ্ষ ঈশিষে। 

| ' | | তং বাতৈররুণৈর্যাপি শংগয়স্ত পুযাবিধতঃ পাসি মু অনা ॥৬॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | 
্সূ। অগ্নে। রুদ্রঃ। আঅস্থরঃ। মহঃ। দিবঃ। ত্বমূ। শর্ধঃ। মারুতমূ। পৃক্ষঃ। ঈপিফে) 

ই প্রজাত ওযা, 

| 
ত্ম। বাতৈঃ। অরুণৈঃ। যালি। শম্হগয়ঃ| ত্বমূ। পৃা। বিধতঃ। 

| 
ঃ পাি। নু । ত্বনা॥ ৬॥ 

হে অগথ্বে! ত্বং মহো দিবো মহতে। দ্যলোকাৎ। উপলক্ষণমেতং | লোকত্রয়াৎ অন্থরঃ 
স্তরাং নির্লিতা কুদ্রোহলি কুদ্দঃখং ছুঃখহেতুব। প।পাদিঃ তশ্য দ্রাবয়িত। এতন্নামকো? 
দেবোহ্সি। রুদ্রে। বাঁ এষ যদগিরিত্যাদিষগ্নে রুদ্রশব্দেন ব্যবহারাৎথ | যহ্| ত্বং কুদ্রঃ রৌতি, 
মামনি নর দুঃখে পতিয্যস্তীতি রুদ্রঃ তাদৃশোহলি। রুপ্রো রৌনতীতি লত ইতি নিরুক্তম্ 
(নি” ১০৫ )॥ তথা মহো মহতে দিবো ছ্বালোকন্ত সব্বন্ধী অস্ুরো হলি। অন্থবলং তত্ত 
দাতা আদি তারূপশ্চ তমসি। খ্অগ্রেইযলোকসবন্ধ্যসুরহমুত বা দিবে। অন্থরাম়্ মগ্মেত্যাদিধু 
তথা তং যাকুতং শধঃ মরুৎসমৃহরূপং বলমলি বায়ুরূপশ্চ ত্বমপীত্যর্থঃ। এবমগ্ল্যাপিত্য- 
খামুরপত্বং পৃক্ষোইব্ন্ত হবিলক্ষণহ্থ ঈশিষে ঈশ্সরে। ভবলি। যন্মাদেবং তন্বাৎ স্ব 
বাতৈ্বাযসদৃশৈরকণৈররুণবর্ণৈরশৈঃ শঙ্গয়ঃ সুখস্ত গৃহরূপআবাসভৃতঃ সন্ যালি প্রাপ্রোফি 
নৃহং। বধ্থা অরুণৈর্গমশীলৈধণতৈর্ববাধুতিরুৎপরঃ' লন্ যালি বমে। তথা খ্বং পৃ) 
্স্ত পোনকঃ লন্ নু ক্ষিপ্রং তবলা আত্মন! অন্থগ্রহরপয়া স্ববুদ্ধয়ৈব বিধতঃ পরিচরতে। 
বযানান পাস ॥ (২ম--১স্-৬ধ) ॥ 

পি ঞ 
£ গু 

অথ সপ্তমী__ 

রা | (চি | তে দ্রবিগোদ।ঃ অবরংকৃতে তং দেব; সবিতা রত্বধা 'অদি। 

৪ | ৃ ধং ভিখে। নৃপতে বন্থ ঈশিষে তং পায়ুদমে যস্তেবধং ॥ ৭ & 



৪৯৪ খখেদ-সংহিত। | [হ মণ্ডল, ১ অগ্রবাক, ১ হু 

-_& অথ পদপাঠঃ *__ 

তব? অগ্নে। দ্রবিণঃইদাঃ। অবয্হকুতে। ত্বমূ। গেনঃ| সনিতা। বভুহপাঃ | আদি 
শপ সপ চে 

| | ..] | | | 
ত্বম। ভগঃ। নুহপতে । বস্বঃ। ঈশিষে। ত্বম্। পায়ুঃ। দমে । 

গা আর রা ০ 

| 
যঃ। ভে । অবিপৎ্ ॥ ৭ | 

হে অগ্নে! তং অরস্কতে হামলংকুরিতে যজমানাধ দ্রাগোহজাহ হিবণন্তি দাতামি 

দেবো গছোতমানঃ লবিতা লব্বগ্ত সৎকর্ধস্থ প্রেরক! ত্বং বত্ুপ! রমণীয়।নাং গন|নাং মণ, 

মুক্তাদীনাং ধারয়িতাসি। তথা তে নুপতে! নৃণাং পালকে! তং ভগে। সময়ঃ লন 

বন্বো বনস্থুনো ধনন্য ঈশিষে সমর্ধো বলি দ্াডুং। মো বক্জমানো দমে ঘঙ্ডগৃতে তে বং 

আঅবিধৎ পরিচরতি তশ্থ পারুঃ পালকত্বমসি | (২ম টস 9৭) | 

অথাষ্টমী-__ 

| | | 
তামগ্নে দম আবিশগতিং বিশস্তং রাজানং গবিদ্ত্সগ্রঠে। 

| | | | 
তং বিশ্বানি স্বণীক পতাসে তং শহআণি শত দশ প্রঠি।৮। 

৮৪ 

--০ আগ পরপাঠঃ *-- 

| | | | 

ত্বাম। অগ্নে। দমে ।এআ। বিশপতিম্। বিশঃ। হাম্। বাজানম্। স্ুহণিদধেম। ধ্জতে। 

ও | ৰ | 

তব । বিশ্বানি। সুহঅনীক্ক। পত্যসে। ত্বমূ। সইআগি। শতা। দশ। গ্রাত॥৮। 
৮ এ এ ওয়ার পম আস্ত | সস 

হে অগ্ে! বিশপতিং ঘজম[নানাং পালকং তাং বিশঃ যজমানা দমে স্বকীয়ে গঞজগৃহে 

অ! আসাদয়ন্তি। উপসর্গবশাদযোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ। তথা কুত্বা রাঙ্জানাং এ 

ন্ুবিদত্রং শোতনদানং অস্মদন্ুকূপণচেতস্বং সুপনং বা তাং খঞ্তে প্রসাদযপ্তি॥ খাত 

প্রসাধনকর্ম্েতি যাস্কঃ॥ যত এবং ততো] হে স্বনীক শোতনজালারূপসেন ₹* বিশ্বানি 

বাণ হবীংবীতি শেষঃ॥ ঝষ্যর্থে দ্বিতীয়া | বিশ্বেষাং হবিষামাজাসোমুরোডাশদীগং 

গত্যলে ঈশ্বরো ভবলি। শ্বরনামৈতৎ ইরজ্যতি পত্যত ইতি তযামনু গাঠাং। ঘ 
ম গ্রাং খ্- 

পতিতাবমাচঞলি ত্বং তু লহক্র।ণি শত। শতানি দপ এতৎসংখ্যাকানি এাত এত 
ৃ রি ৃ 

ছি 



ই এরিক? ৪ সন ১৮ || প্রথমং সুক্তং। ৪৯৫ 
চানামভিমতলাধনানাং প্রতিনিধিরিতার্থঃ।  প্রতিঃ প্রতিনিধি প্রতিদানয়োরিতি বধ 

পচনীযারং। তৈর্য/খফলং ভনতি তত স্বয়া লত্যত ইন; | 
রি ক 

(২ম--১হ--৮ধ)। 

অথ নবমী-- 

তামগ্নে পিতরমিষ্টিনির্নরস্ত্াং ভ্রাত্রায় শম্যা তনুরুচমূ। 

| | | | তং পুজে। ভবমি যস্তেব্ধিত ং সখা শের; পাস্যাধৃমঃ | ৯ | 

--০ অথ পদ্দপাঠঃ *-_ 

| | | | | | মূ। .অগ্নে। পিতরম্। ইষ্টিংভিঃ। নরঃ। ত্বাম। ভ্রান্বায়। শমা। তনুইরুচম্ | 

্ | | বন পুত্রঃ। তিবস। যঃ। তে। অবিধৎ। ত্বস্। সথা। 

] | 
সবহশেরঃ। পাস। আহ্ধৃনত॥ ৯ | 

2 এতে! পিতরং পালকং ন্বাং নরো নেতাবো যজমানাঃ ইঠটিতরেষণসাধনৈর্যাগৈর্সস্ত 
ও শে।  পিতৃনৎ পালনায় মজন্ত ইভার্থ;।  নথ। তনুক্5ং শরীরাণং দীপকং 
পে দাপাখানং শৈঙ্বানরাহ্থনা তাং ত্রাত্ায় ভ্রাতৃ্থায় লৌ্রা্রায় শখ কশ্মনামৈতৎ 
যা খজপ্ত ইতি শেষং। যদ্ধোতয়ব্রবক্ষযমাণেনাবিপাদ হ্যনেন সঙন্বঃ । হে অগ্নে! 
| গাণ্ডে হাং আবধৎ গর্টরতি তস্য ত্বং পুত্রো ভবমি পুল্রবৎ পালয়িত! তবসি। তথা ত্বং 
1 অমানণ্ানঃ সখিবাদ্ধতকারী গ্ুশেবঃ শ্বে ইতি সুখনাম সুষ্ঠু সৃখকাদী লন্ আধুষঃ 
বং] পপি রক্ষাস। পিভহক্গামায় পিতৃত্বেন ভ্রাতৃত্বকাম|য় ভ্রাতৃত্বেন পুত্রত্বকামায় 
িখাখে ভবসি। আপ্রকারেণ রক্ষসীত্যথঃ ॥ ( ২ম-১%--৯ধ) ॥ 

অথ দশমী-_ 
্ |. | | | ূ দিম খতুরাকে নমস্ত১স্ং বাজস্ত ক্ষুমতে। রায় ঈশিষে। 

রঃ | | | 
ও বিভাতনুধক্ষি দাবনে তং বিশিক্ষুরগি যজ্ঞমাতনিঃ ॥ ১০ ॥ 



79 গস) টাক 

৪৯৩ খখেদ-সংহিত| | [২ মণল? ১ অবাক, ১ হু 

--* অথ পদ্পাঠিঃ *-- 

পি | | 
স্বম। অগ্নে। খাডুঃ। আকে। নমন্তঃ | ত্বম্। বাজন্ত। ক্ষুংমতঃ | রায়ঃ | ঈশিযে 

০ 
জি 

] | | 
ত্বমূ। বি। ভাসি। অন্ু। ধক্ষি। দ্াবনে। ত্বম। বিইশিক্ষুঃ। 

| 
অসি। যজ্জম্। আহইতনিঃ ॥ ১০ ॥ 

হে অগ্নে! ত্বং খতৃঃ উরুভাসমানো মেধাবী বা। ত্বমাকে অস্তিকে ল্লিধাবেব নমর 
নমন্ধার্য্যঃ স্বত্য ইত্যর্থঃ। ইতরদেবতাবন্ন্তরপ্রতিপাদ্যাক্কারেণ স্ততেয! ন ভবমি কিন্তু গরতাঙ্গ 
ইত্যর্থঃ। তথা ত্বং ক্ষুমতঃ শববতঃ সর্বজ্রশ্রমমাণস্য বাজগ্াননম্ত রায়ো ধনম্য ঈশিষে মী 

তবসি। অতস্তদন্দেহীত্যর্থঃ। হে অগ্নে! ত্বং বিভামি বিশেষেণ দীপালে তারর্থন 

অনুক্রমেণৈক ধর্ষি দহপি কাষ্ঠাদীন্ ॥ দহেল টিলিপিরূপং | লংহিতায়াং ভষ ভাবাভাবশ্ছামাসঃ) 
কিমর্থমেবং 1 দাবনে ছেদনায়ান্ধকারস্ত যত্থা হবিষে! দানবতে যজমানায় বা। কিঞ। তং বনজ 

বিশিক্ষুঃ বিশেষেণ শিক্ষয়িতা লাধয়িতাসি ॥ নলোকাব্যয়েতি হষ্ঠ্যানিষেধঃ ॥ তথা আতনিঃ 

ফলন লর্বতে | বিস্তারয়িত। ॥ (২ম-_১স--১৭খ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চমেহ ট্টারশো বর্গ? ॥ ১৮ ॥ 
গু গু 

চা 

অথৈকাদশী__ 
| 

তমগ্ে অপিতিদের দাশুষে তং হোত্র। ভারতী বর্ষে গিয়। 

॥ ূ | | | | 
তমিলা শঙ্হিমাপি দক্ষালে তং বৃত্রহ! বন্থপতে সরম্ঘতী | ১১। 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

ণ | | | 
ত্ম। অগ্নে। অদিতিঃ। দেব। দাশুষে। ত্বম। হোআ!। ভারতী । বর্তসে। দ্যা! 

| । | 

ত্বম। ইলা । শতহহিমা। অপি[ দক্ষলে। তৃম্। বৃত্রহহা। 

] 
বন্ুংপতে | লরদ্বতী॥ ১১॥ 

ণ | 
/ হে জগ্রেদেব! ত্বং দাগে হবিদর্ভবতে যজমানায়াদিতি রখগুয়িত। রি 

বন্যা জদীনা ভূমিরপি। কি ত্বং হো হোমনিপ্পাদিক1 ভারতী তরতন্তাদিতা ৮ 



২ অষ্ঠক, & অধ্যায়, ১৯ বর্গ।] শথমং সুক্তং। 
৪৯৭ বুশিরূপাপতী গিরাস্তত্যাবধ সে প্র্বদো ভবদি। কি স্বং শতহিমা হিমশক্ঃ কালোপ- 

টাক্ষকঃ। অপরিমিতকালা নিত্য ইড়াভূখিবসি তাৃশী মতী দক্ষসে দানায় সমর্থা ভবলি ॥ * 
তিও উত্তরত্বাদনিঘাতঃ ॥ তথা হে বহ্থপতে ! ধনপাগস্ক বত্রহাগাপাদেহস্তা ত্বং লরম্বতী 
মরণবানায়ঃ ততৎ্লম্বদ্ধিনী এতমিয়ামকামাধ্যমিক!ব।গসি আদিও/ঘ়ি বায় নাং পষিন্টো ভারতীড়! লরদ্বত্যাথ্যায়ান্তিআোদেব্াঃ সম্তি তা'অর্প ইমেবেত্যর্থঃ॥ (ত্য --১স--১১৭)। 

খু হট 
এ 

অথ দঘাদশী-_ 
| ] | 

| হনে শভৃত উত্তমং বয়স্তবস্পার্থ বণ আ সংঘৃশি শ্রিয়ঃ | 
| ৬ | 

ঘং বাঃ প্রতরণে। ব্হম্নণি ত্বং রয়িব হলে। বিশ্বতস্পৃথুত ১২ | 
--* অথ পদপাঠঃ *._ 

| 
| ৃ | 

তম। অগ্নে। সুংভূতঃ। উৎততমম্। বয়ঃ। তব। স্পাহে। বর্ণে। 

1 | আ। সম্হদূশি। শ্রিয়ঃ। 

| | বাঃ | প্রহতরণঃ| ইহদ। অসি। ত্বম। রহিঃ। বহুগঃ | নিশ্বতঃ। পৃধৃঃ | ১২॥ 
হে অগ্নে! ত্বং ছুভৃতঃ স্ঠুপোষিতঃ সন্ উত্তমং শিরতিশয়ং বয়ুঃ। দি ওলস্পাদকোংলীত্যর্থঃ। তথা তব স্পহে স্পৃহনীয়ে বণে লোহিতশুরলাদিলক্ষণে শংশি সমাগ্র্শনীয়ে শ্রিয়ঃ | অশ্বর্যযান কাশুয়ে। বা আশ্রিত্য বনজ ॥ উপসর্গ শ্রুতে গাকিযাদ্া।হারঃ কিঞ্চ ত্বং বাজঃ শ্নং তৎ সাধকত্বাততাচ্ছন্দাং অন্লগাধক ইত্যর্থঃ। 

[তরণঃ প্রতারয়িতা প।পাৎ। অতএব বৃহন্ মহানসি তথ] ত্বং রমিধ নরপোহসি বহুলঃ 
দায় বাহশ্](পেতঃ বিশ্বতঃ সব্ধতঃ পৃথুঃ বিতর প্রধ্যাত ইত্যর্থ; ॥ ১২ ॥ 

গু কট 
ডি 

অন্মাযুম্মং বা 

অথ ত্রয়ো?শী-._ | | * | ] 
| যয আদিতযাস আস্ত, ১ তং জিহবাং শুটয়শ্চাত্ররে কবে। 

রত 

| ৰ ' 
| | 

মাতিষাচো মধ্বরেষ সম্চিরে তবে দেবা হবিরদন্তযাহৃতমূ | ১৩। সি আইফ-২-০০ 



৪৯৮ থখেদ-নংহিত। | [২ মগুল, ১ ন্থযাক। ১ সু 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

! | | | 
ত্বাম। অগ্নে। আদিত্যাসঃ। আন্তম্। ত্বাস্। জিহ্বাম। শুচয়্ঃ। চক্রিরে। কবে। 

| | | 

ত্বাম। রাতিহলাচঃ। অধ্বরেষু। লশ্চিরে। তে ইতি। দেবাঃ। 

হবিঃ। অর্দভ্তি। আইনভুভম্॥ ১৩ ॥ রর 

হে অগ্জে! ত্বাং অনিত্যাসঃ আদিতেঃ পুত্র ইন্্রাদয়ঃ আন্যং স্বকীয়ং মুখং তক্ষণ- 

পানাদিসাধনং চক্রিরইতি বক্ষ্যমানেন লব্বন্ধঃ। তথা হে কবে! ক্রান্তপ্রজ্ঞ বামে 

গচয়ঃ শুদ্ধ দীপ্ত বা দেব! জিহ্বাং ্বকীয়ন্ধিহ্বাস্থানীয়মান্বাদন লাধনং চক্রিরে । তন্মুখেনৈর 

তক্ষতন্তি তজিহ্বৈবাস্থাদয়স্তীত্যর্থঃ। তথা ভামেব রাতিষাচঃ রাতিদ্ নং দত্তং হবিরাদি- 

ধনং বা তেন লমবেতাঃ দেবাঃ অধ্বরধু যজ্জেখু সশ্চিরে সেবস্তে ত্বামেব প্রতীক্ষন্ 

বিনা তয় শ্বেষাং হবির্ক্ষণাযোগাৎ এবং কৃত! তে তয়িদেবাঃ সর্বেধ আহুতং | সর্বতোদবং 

হবিরদস্তি ভক্ষয়ন্তি। এবং সর্ববদেবোপকারিণং মহান্ুভাবং স্তৌমীত্যর্থঃ॥ ১৩। 

গ্ ০ 
৬ 

অথ চতুর্দীশী-_ 

| | ] | | 

ত্বে অগ্নে বিশ্বে অম্ৃতাসো অদ্রুহ আদা দেব! হুবিরদন্ত্যাহুতমৃ। 

| | ৃ 

ত্বম। মর্তালঃ ন্বদস্ত আহ্ৃতিং ত্বং গর্ভে। বীরুধাং 

| 
জভ্ঞিষে গুচিত ॥ ১৪ ॥ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

। । 1 | 

ত্বেইতি। অগ্নে। বিশ্বে। অমৃতালঃ। অত্রহঃ। আলা। দেবাঃ। 

| 
হবিঃ।* আদন্তি। আহহুতম্। 

৮ পচ কি 

1 | 
| | 

তব । মর্ভালঃ| স্বদস্তে। আহহতিমূ। ত্বম্। গর্ভঃ। বীরুধাম্। ইজি 

অর্রোঞধারো 

| | 

| গুটি1১1 

হেঅগ্রে! তবে ত্বরিবিশ্ে সর্ষে অমৃতালঃ অমরণধর্দাণঃ অক্রহঃ চাক 

জানা ত্দীয়ে নাজেনাহতং. হবিরগ্তি তক্ত্থি। লা শং ভৃতীযনৈক বচ 



২ অটুক, ৫ জধ্যায়। ১৯ বর্গ। ] প্রধমং সুজ্তীং | ৪৯৯ 

মালিত্যাদিনা আলল্নলাদেশঃ। উড়িদং পদাদীতি বিভক্েরুদাতততং ॥ তথা মর্ভাসো মনুস্যাঃ 
অপি স্বয়। লাধনভূতেনান্তিং রপরূপমন্নাদিকং স্বদত্তে আশ্বাদয়স্তি।' ত্বমেব বীরুধাং 
লতাদীনাং গর্ভে গর্ভস্থানীয়: ত্যোং - মধ্যেবস্থানাৎ বন্ুঃ সর্বেষাং নিবালভৃতঃ শুচিঃ শুদ্ধঃ 
গন্ জজ্ধিবে উৎপাদয়সি সন্যাগ্যশ্নম্॥  (২ম--১স্থ--১৪%)। 

অথ গঞ্দশী। 

| | | 
ত্বং তানৎুসঞ্চ প্রতিচাদি মজ্নুনাগনে স্বজাত প্রচদেবরিচাসে | উর _ ০৭৯ রর 

| | 
পৃক্ষে। যদত্র মহিনাবিতে ভূব্দনু গ্যাবা- 

| 
পৃথিবী রোদনী উভে ॥ ১৫ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| ] | তম। তানু। লম্। চ। প্রতি। চ। অসি। মজনা। অগ্ে। 

সুহজাত। প্র। চ। দেব। রিচাসে। 
০০, ০ 

| | ] | ] পঙ্গঃ। যৎ। অন্র। মহিনা। বি। তে। ভুবৎ। অন্থ। গ্যাবাপৃধিবী ইতি। 

| | | 
রোদসী। ইতি । উভে ইতি ॥১৫॥ 

হে অগ্নে! ত্বং মজ]ুনা বলেন তান্ প্রদিদ্ধান্দেবান্ মঙ্চাদি সঙচ্ছসি তৈ: সহিতো২পি 
উবগি। তখ| লামর্ধ্যেন প্রতি চাসি প্রত্যেকং তৈর্বিতিতনঃ গ্রতনিধিবাভবদি। প্রতি- 
শীক্কারদময়ে তৈ লহিতে| ভবলি বিষুক্তশ্চ ভবসীত্যর্থঃ | হে সুজাত! শোতননজনন 
্ লহিত মথনেনোৎপর্নত্বাদগ্রেঃ সুজন, তাদৃশাগ্রে। হে দেব! প্ররিচাসে চ 
তৈবলেন চাধিকে! ভবন । আধিক্যে কারণ মাহ যৎ যন্মাৎ--অত্রান্থিন যজ্ঞেঃ পৃক্ষঃ 
্বমপাঃ বাতায়েন বছবচনং। তে তবৈধ বিভুবৎ সমর্থ ভবতি মহিন! মাহাত্মেন 
তোমহতমন্তি অত ইতার্ঘ:। কুজেতি তছুচ্যতে | রোদসী লর্বণি রোদনম্বতাবে উভে 
্াবাপৃথিবী ্থাবাপৃথিব্যাবনৃতে প্রতি তয়োর্দধ্োব্যাপ্ত ইত্যর্ধঃ। ত্বরিহতমন্ত্ং ত্বন্মহত্বেন শোকজয়েব্যাগমিতার্ঘঃ | (২ম--১স্থ-১৫স্থ ॥ 



৫০০ ধাখদ-সংহিত1।' [২ মণল, ১ অন্ুবাক ২ক্ফ্ক। 

. €পষা ষোড়শী । 

| * | [ | | | | 
যে স্তোতৃভ্যো গোমগ্রামশ্বপেশসমগ্নে রাতিমুগস্থজন্তি সৃরয়ঃ। 

| | | 
অস্যাঞ্চ তাশ্চ প্রহিনেষি বস্তয আবুহদদেম বিদথে স্ববীরাও ॥ ১৩। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ] | | | 

€য। সভ্তোতৃহভাযঃ | গোহঅগ্রাম্। অশ্বহপেশনম্। অগ্থে। "রাতিম্। উপহস্থজন্তি। সুরঃ) 

1 | 
অন্রান। চ। তান। চ। প্র। হি। নেযি। বস্তঃ। আ। বহু । 

ৃ | ূ 
বদেম। বিদন্থ। আুইবীবাঃ ॥ ১৬৪ 
পপ | আট ওল 

অনয়া হোত গ্বতি নিগম ব্যাঙ্ছেনাভিম তযাশান্তে হে আয়ে! -শ্ববুয়ো মেপাবিনঃ প্রের- 

য়িতারোবায়ে যজযানাঃ স্তোভৃজাঃ ক্তিকর্ঠত্পো! গো আগ্রা গাবোগ্রগাখিন্ো! মস্যাস্তাদুশীং 

গোপ্রমুপাং অশ্বপেশসং খেশ ইতি রূপনাম আশ্বেন নিরূপণীয়াং এতদ্বধং প্রাধান্যাতিগ্রাযং | 

গৌস্চাশ্বচাজাশ্চেতি দক্ষিণ! পবিগণনেষু গনাশ্বয়েও প্রাণমাৎ তারৃশীং ৩২ উপস্থজন্তি 

ঘ্লদতে তান্যজমানানস্মাংশ্তত্বি জোবস্বোলপীপঃ শ্রে্ঠং স্বর্মাদিস্থানং আ সর্ধাতঃ প্রহিণেষি 

গ্রকর্ষেণ নয়পি থল নধেতার্থঃ। হি গ্রসিঞ্ধো বয়ং চ শ্্বীরা শোতনপুত্রাদিসহিতা বিদথে 

যঙজ্জে বৃহৎ মহৎ মন্ত্র জাতং বদেম চ্চালয়মঃ গুম উতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে একোনবিংশো বর্গ? ॥ ১৯ ॥ 
গু চি 

ক 

দিতীয়ং সৃক্তুৎ | 
৯ ০ 

ষজ্েন বধ তেতিপ্রয়োদশডং দ্বিতীয়ং সুই | মণ্ডলপ্রটুগ্ ৎসমদন্তার্ং মণ্ডলাদিঘাগ্রে় 

মিতি পরিভাষয়াগ্রেয়ং তু শবা্/কর্ষাদিদ্মপিজাগতম্। যঙ্ছেন সপ্তোনেত্যনজান্তম রীতির 

নুবাকা শ্বিনশন্্রয়ে'জাগভেচ্ছন্দস্তন্ত বিনিয়োগ21 স্থত্রং তু পূর্ব স্ৃক্ত এবোক্তমূ। তথা চু 

বিবংশিকে তৃতীয় সবনে দ্দাতলেদস্ত মিবিদ্ধানীয়মিদং যজ্ঞেন বধ তেতাগি মারুতমিতি 

হুিতত্বাৎ। পুষ্ঠ্যাতিপ্লৰ ফড়হয়ে।দিতায়েহঠপি জাতব্রস্ত নিবিদ্ধানমিদম্ ! ঢাতুর্লিংশিকং 
স্ৃহীয় সবনমিতি চতুর্বিংশাদতিদিষ্ট হ1ৎ4 

টি ্ 
১ 



অইটক। ৫ অধ্যায়, ২* বর্গ ।] দ্বিতীয়ং সুক্তং। ৫০১ 

তত্র প্রথম. 

এটা | | | 
যঙ্জেন বধত জাতবেদসমগ্রিং যজধ্বং হবিষ। তন! গির|। 

গরিধানং ম্বগ্রযসং স্বর্ণরং ছ্যক্ষং হোতারং বৃজনেষু ধূর্ধমূ॥ ১ 
গর 

এ উরি 

-”* আথ পদপাঠুঃ *-- 

| | ূ 
ব্ধত। জাতহবেদসম। অগ্রিম । যছধ্বম্। হবিঘা। তনা। গিরা। 
গর এ কাজি ০০ টিটি ্থচ 

| 
যজেন। 

ক 

ম্হইধানম্। সুপ্রযসম্। াহনরম্। | ছাকম। তা নে লন । ১ 

(হে যজমানা খতিজো বা যুয়ং জাতবেদসঞ্জাতানাং বেদিতারপ্র/তপনং জাত প্রজ্ঞং বাগ্িং 

মান ঘাগেন ব্ধত প্রবধ যত সামানেনোকৃতাবিশেষেণাহ-হবিষা চরুপুরোভডাশাদিনা তন! 

বিদৃত এ] গিট সততা চ যজধবং পৃজয়ধবং | কীঘুশং | তং লমিধানং লমিপামানং শুপ্রয়নং 

(শোতনানং ্র্নবংদ্র্ণে নেতব্যা জমান যস্ তাদৃশং যদ্ধ পরিতি সব্পর্ণায়ঃ স্তীনাং মেতারঃ 

| তারঃ বহৃস্তোতার বহুস্তোতারমিত্যর্থঃ| ছ্যুক্ষং দীপ্তং ঢ্যুনি বািনং বা হোতারং হোষ 

গাদং পুজনেষু কলেযু ধর্ষদং বলস্ত কর্তার মিত্যর্থঃ | অগ্নেঃ পাবে লতি শরীরং বলবৎ 

তত প্রসিদ্ধম। (২ম ২ -১%)॥ 
গু / 

গ 

অথ দ্বিতীয়া-_ 

| | | | । 
অতি তব নাক্তারুষণো ববাশিরেগ্রে বগুসং ন ম্বপরেষু ধেনবু। 

| 1 পুরীর | 
দিবইবেদরতিম1নুষা! যুগাক্ষপো ভাসি পুরুবার সংযতঃ॥২॥ 
০০ 

-”* অথ পদপাঠঃ ০০ 

| | | | 
| ত্বা। মণ উধসঃ। বধাশিরে । অগ্পে। বৎসম্। ন| দ্বসরেষু। ধেনবই।, 

দিবঃইঠন। ইৎ। অরতিঃ। মাহযা। যুগ। আ। ক্ষপঃ। ভাসি। 

| | 
২ পুরুৎবার। লমৃহ্যতঃ ॥ ২ 



১ 

৫০২ খখেদ-সংহিতা। [২ মণ্ডল, ৯ অন্ুবাক। ২ 

হে অগ্নে! ত্বা ত্বাং অভি প্রতি নক্তীঃ রাত্রীঃ উ্সঃ | অহানি সর্ববান্থ রাজ্িন্থ লর্ষেষষপাহ 

ধ্ঘ। নক্তশব্দঃ লায়ংকালং লক্ষয়তি। লায়ং প্রাতরগ্রিহোত্রস্ত সন্ভাবাৎ। সর্কেধু কাত 

লায়ং প্রাত£কালেষু বাঁ ববাশিরে আকাক্ষন্তে যজমানা যষ্টুং যত্ধা অহানি রা্রয়্চ্বা; 

কাময়স্তে। হোতৃং কালে কর্ম্ণশ্চোদনাৎ কালানাং কামনমুপচর্ধাতে | তত্র দৃষটাস্তঃ-খপ 

স্বয়ং সরণশীলেঘহস্ন্থ লরণাধিক রণেষু গোষ্টেযুবা ধেনবে বৎসং ন বৎসমিব কিঞ্চ হে পুরুইং 

বহুভিব্বরণীয়াগ্নে ংযতো! নিয়তত্বং দিব ইব ছ্যুলোকন্তেব অরতিঃ ব্যাপ্ডো বিস্তৃতঃ। ত; 

ত্যানাং দেবানাং হবিঃ গ্রদানায়ৈব লর্বরর ব্যাপ্ত ইতার্থঃ। মান্ুষা মানুষাণাং যজমানান 
লব্বন্বীনি যুগ! যুগ।নি যুগশবাঃ কালোপলক্ষকঃ | প্রাতর।দি সবনার্দি লর্ব্বেধু সবনেষু অতা 

লংযোগে দ্বিতীয়া । ক্ষেপো ইৎ রাত্রীঃ স্বাস্থ রাত্রিঘপি আ ভাপি লমস্তানদীপ্যসে॥ ২। 

2: 

অথ তৃতীয়া-_ 

| | ূ | | 
তং দেব! বু রজনঃ ম্ুদংসসন্দিবস্পৃথিব্যোররতিং নোব্িরে। 

1 1 | | 

রথমিব বেগ্তং শুক্রশোচিষমগ্রিং মিত্রং ন ক্ষিতিযু প্রশংস্যমূ ॥ ৩। 

--* অথ পদপাঠঃ *_- 

৮৪ ৪ থে | | | 
তম্। দেবাঃ| বুগ়ে। রজদঃ। সুইদংসলম্। দিব£হপূথিব্যাঃ | অরতিম্। নি। এরির 

চ 

| | 
রথম্হইব | বেছ্যম। শুক্রহশেচিষম্। অগ্রিম্। মিত্রমূ। 

| | 
ন। ক্ষিতিযু। প্রহশংসতম॥৩॥ 

ক 

তং প্রনিদ্বমুক্তগুণবিশিষ্টমগ্নিং দেবাঃ প্রসিদ্ধ ব্যবহৃর্ভার গত্বিজো বা রজসো রঞজীনা স্ব 

লোকন্ত বুঝে মূলে পৃথিব্যাং বেগ্যামিত্যর্থঃ। তত্রন্তেরিরে নিতরামীরয়স্তি ধ্যাপারয়ন্তি। দ্ব€ 

হবিলর্তায় খন্ধিক্পক্ষে স্তোত্রাদিনা নিতরাং গচ্ছস্তি ভজস্তে । কীদৃশমিত্যাহ। সং 

শোভনদর্শনং দিবস্পৃথিব্যেঃ দ্ভাব| পৃথিব্যোঃ অরতিং ঈশ্বরং গন্তারং বাণ্তং বা নে বেদো 

ধনং তশ্বৈহিতং রথমিব রথং যথা স্বাভিমতলাভায়! শরয়ন্তে তত্ব যথা রথখিব রা 

লাধনস্েন বর্তীমানং বেস্ং বেদিতব্যং শুক্রশোচিং দীপ্তবর্ণ অগ্নিং মিত্রং ন সধিবং কার্য 

লাধকং। যত্ব। আগিত্যমিব ক্ষিতিযু যাগভূমিযু মনুষ্েধু বা গ্রশংন্তপ্রকর্ষেণস্তত্যং এক 

মহান্ুতাবমগিং ভেরিরইতি ॥ (২ম-_২নু--৩ঞ)॥ 
৩ চে 

হট 

চি 

নী 



ং পাঠক, ৫ অধ্যায় ২* বর্গ ।) দ্বিতীয়ং প্রজ্তং। ূ ৫০5 

অথ চতুর্থী__ 
া 
! 
] 

| 1 ূ | তযুক্ষমাণং রজদি আমে চন্দ্রমিব স্্ুরুচং হবার আধ: | 
ও | | | | ষ্্াঃ পতরং চিকয়ন্তমক্ষভিঃ পাথে। ন পাঁয়ুং জনসী উভে অনু ॥ ৪1 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *__ 
ৰ | ৰ | | তমূ। উক্ষমাণমূ। রজদি। স্বে। আ। দমে । চন্ত্রম্হইব। হরুচম্। হবারে। আ। দধুঃ। 

| | 
ৃগন্যাঠ। পতরম্্। চিতয়ন্তযু। অক্ষহভিঃ। পাথঃ। ন। পাযুম্। 

| | | 
জনলী ইতি। উভে ইতি। অন্থ।৪॥ 

তং স্বত্যতরং রজস্তত্তরিক্ষে আ উক্ষমাণং সর্ববতঃ সিঞ্চস্তং বুষ্টিজলং রজসি। পৃথিবা!ং 

বেগ্বাং ঘৃতাদিনা আপিচ্যমানং বা সে ম্বকীয়ে হবারে বিজনে দমে যাগগৃহে তাদধুং আদধতে। 

৷ কীর্শং তং । চন্দ্রমিব স্ুরুচং | চন্দ্রমিতি হিরণানাম হিরণ্যমিব শোতন দীপ্তিং পশ্চা প্রবৃদ্ধ- 
 বস্থায়াং পৃশ্নাঃ প্লাতরং ছালোস্থান্তরিক্ষস্তাগস্তারং অক্ষতিঃ স্বকীয়ৈ জ্বালারপৈঃ অবয়বৈঃ 

চিতয়ন্তং চেতয়মানং পাথে ন পায়ুং উদ্নকমিব রুক্ষকং উভে জনসী সর্বস্ত জনয়িত্র গ্ভাবা 
পৃথব্যাবনুব্যাপ্তং ভূম্যাং হোমাধারত্বেন স্থিত্বা হবিঃ প্রাপণায় ছ্যলোকগামিনমিতি ভাবঃ। 
এবংরূপমগ্রিমাদধতে | (২ম-২স্থ -৪খ)। 

অথ পঞ্চমী-. 
| এ. | | | 

গস হোত বিশ্ব পরি ভূত্বধ্বরং তমু হব্যৈমনুষ ধঞ্তজতে গিরা। 
| | | | | | 

হিরিশিগ্রো। বৃধধানান্ত জর্ড ,রগ্চৌনস্তৃতিশ্চিতয়দ্রোদপী অনু ॥৫॥ 
০ (০০০০ আঃ 

--* অথ পদ্পাঠ:০--. 

| 21 | রকি নঃ। হোতা। বিশ্ব। পরি। ভূতু। অধ্বরম্। তম্। উ* ইতি। 
| 

হবোঃ। মনুষঃ | গ্ঞ্জতে। গির|। 
খাজা গু খা 

| | পারি ২1 | 
হিরিংশিপঃ। বংলানানগ। জর্ভুরৎ। স্বৌঃ। ন। স্ংতিঃ। চিতয়ৎ। রোদলী ইতি। জঙ্গু॥ ৫॥ 



৫০৪ | খধেদ-নংহিতা | [২ মগ্ডল, ১ অন্থবাক, ২ সক! 
সোহগ্রির্ভোতা হোমনিষ্পাদকঃ লন্ বিশ্বং সর্ববং অধ্বরং যাগং পরিভূতু পরিতো ভব! 

তমুতমেবাগ্িং হব্োহবির্ভিঃ গিরা পত্য| চ মনুযো- মস ধঞ্জতে প্রগাগয়াস্ত। খঞ্জাতি, পরা 
কর্ম্মা হিরিইশিপ্রে। হরণশীলহঙ্থঃ দীপ্তোফীষে বা শিপ্রাঃ শীর্ষ স্থবিততাহিণ্যমী রিত্যাদি মন 
স্তরাৎ (খ* লং 8৩1১৬)। বৃধ্ানা স্ুপ্রবণ মানাস্বোষধীযু জালাসু বাহ্ছভুরৎ। পূর্যামাণে 
যক্তগন্তা শত্রং তং পদং যঘ! দ্বিতয়ার্থে সপ্তমী বর্ধমানা ওষণীক্গ ভূবং পুনঃ পুনদহরিতার্থ। 
দেযীুযলোকোংস্তরিক্ষং স্তুতি নক্ষট্ররিব রোদসী অনু গ্াবাপৃথিব্যাবন্থচিত যত চেততি। 
আলাভিবিস্ফুলি্ৈশ্চডুবমন্তরিক্ষং চ ব্যাপ্রোতীত্যর্থ: ॥ (হম__২ক্থ_৫ঞ) | 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে বিংশো বর্ণঃ ॥ ২০ | 
গু ৬ ৩ 

গ 

অথ যণ্টী-_ ৰ 
| ৰ | 

স নো রেবৎ গমিধানঃ স্বস্তয়ে সংদদস্বান্যিমন্থান্থ দীদিহি। 

| | | | অ নঃ কৃণুষ্ষ সুবিতায় রোদসী অগ্নে হব্যা মন্নষো দেববীতয়ে ॥ ৩] 

--* অথ পদপাঠঃ *-- | ৬. ৰ 
পঃ। নঃ| রেবং। সমইইধানঃ। ৯১ রয়িম। অস্মান্থ। দীদিহি। টি ভিন এ পির ১. পি 

|. 711 ৃ আ। নঃ| কণুষ। স্ুবিতায়। রোদপী ইতি। অগ্নে। হব্যা। 

| এ 
মতষঃ | দ্েব। বাঁতয়ে॥৬॥ 

হে অগ্রে! সতানৃশত্বং নোহম্মাকং শনতয়ে শবন্ভীত্যবিনাশিনাম ক্ষেগায রেলং নিষং 
রছ্রিং ধনং .উপধূর্যপরিবৃদ্ধিমৎ দান দোগাং বা ধমং অনাথ সন্দদন্বান্ সম্যক প্রথচ্ছন্ গমিধা- 
নোহইন্ঘাভিঃ লম্যগিধামানঃ লন্ দীদ্তহি। দীপ্যন্ব ছু! বেবদিতি ক্রিয়ানশেষণং রাঃ ধনং 

লমৃদ্ধি মত যথা তথা দাপ্যস্বেতি তথাতৃতঃ সন্ নোইম্মভাং স্ুুনিতায় সুৃহিতায় শোতনফলা় 

রোদলী। ছ্াবাপৃথিবা। বা কথুঘ সব্ব৩ঃ কুরুঘ উভো 'লোকো ভোগ প্রদে কুর্রিভযধ)। 

কিমর্থমিতি তহ্চ্যতে। হেদেবাগ্নে! মন্ুষে মহুয়ু যজমানস্ত মমসুম্বকীনি হব্য হবীধি 

বীতয়ে দেবেত্যে। ভক্ষণায় পুনঃ পুনর্যাগাচ্থন্ুষ্ঠানয়েতার্থঃ ॥ ( ২ম-_২স্থ-৬গ্জ )॥ 

| অথ সপ্তমী-_ 
| [ ] 

ঘা! নো অগ্নে বহতে! দাঃ সহত্িণে। ছুরো! ন বাজং শ্রুত্য। গগ| বধ। 

| | | | প্রাচী গাবাপৃথিবী ত্রদ্ষণ! কৃষি স্ব শুক্রযুষাসে। বি দিছাতুঃ। ৭1. 



ই অঃক, & জধ্যার, ২১ বর্গ।] দ্বিতীয়ং সুক্তং | ৫৪৪ £ 

--« ছথ পদপাঠঃ *__ 

| | | |." 
দাঃ। ঈঃ। অগ্নে। বৃহতঃ। দাঃ। লহজিণঃ | ইরঃ। ন। বাজম্। শ্রুত্যে। অপ। বধি। 

] | ৰা 1 " গ্রাচী ইতি। গ্ভাবাপৃথিবী ইতি । ব্রহ্মণা। কুধি। টা ন। 

| শুক্রমূ। উলঃ। বি। দিছাতুঃ॥ ৭। 
হা আআ অপর 

হে অগ্নে! 'নোহল্মতাং বৃহতো মহত: প্রভৃতান্ গবাঙ্বাদিধনবিশেষান্ দাঃ দেহি। তথা সহত্রিণঃ সহত্রঃ সংখ্যোপেতান্ পু্রভৃত্যাদীন্ দাঃ | দেহি দদ্াতে দদসে-লুডিরূপম্। বাক্য- ভেদাদ নিধাতঃ। শ্রুত্যৈ কীর্ত্যৈ ,বাজমন্্ ইরোন তস্য দ্বারাণ্পি ন শবশ্চার্থে। অগা বৃধি অপরণু প্রেরয়েত্যর্থঃ। ' যদ্বা দ্বারাণীব. তত্প্রা্ডণপায়াঘিশদয়তি তদর্থং গ্যাবা- পৃথিবী ব্রহ্মণা পরিবৃটন করনা প্রাচী প্রকষ্টাঞ্চনে অন্মদস্থকুলে কুধি কুরু। স্বর্ণ আদিত্য ইব বথা জগতপ্রকাশয়তি তদ্বৎ। শুক্রং দীপ্তং ত্বামুষপঃ উদ কাল। বিদিছযাত্ঃ বিগ্যোতয়ন্তি উঃ কালেহগনয়ঃ প্রজাল্যাস্তে ॥ (২ম--২স্থ-- ৭) | 

অথাস্মী-_. 
| | | ূ | ম ইধান উমসে! রম্য। অনু স্ব১ণ দীদেদকরষেণ ভানুন।। 

| _ | | ক & হোত্রাভিরগরিম মুষঃ স্বধ্বরে। রাজা বিশামতিথিশ্চারুরাঁয়বে ॥ ৮ | : 

--* অথ পদপাঠঃ *__ 
ূ 1... 1 7 রি ূ | ইধানঃ। উষসঃ | রাম্যাঃ | অবন্থ। স্বঃ। ন। দীদেখ। আরুষেণ। তায 
ৰ ৃ | ৃ | হোতাতিঃ | অগ্িঃ। যন্ষঃ | শুইঅধ্বরঃ| রাজা । বিশাম্। অতিথিঃ। চার: | আয়বে ॥ ৮1 
দো২খিঃ রাম্যা রমপহেতুতৃতাঃ উলঃঅন্থ অস্থলক্ষ্য ইথানঃ ইধ্যমানঃ দীপিত: সন অরুষেণ (রাটমানেন ভাঙ্গনা, তেজল! স্বর্ণ আদিত্য ইব দীদে দীপ্যতে। সোহগ্ি সুষে। মনুত্যস্ত হোতুঃ হোত্রাতিঃ ঘোত্রেতি বাম্মমম হোমলাধন তৃতাভিঃ গ্ঘতিতিঃ ত়মানঃ হ্বধবরঃ শোতনযাগে। বিশাং প্রজানাং রাজ! রাজযানঃ স্বামী আয়বে মনুযায় য্ম[নায় তদর্থং চারুঃ নিল অতিথি অতিবিবৎ পুজো তবতি | (২ম--২স-৮খ)। | 

৫ 
ঙ বদেদ ২ অ্টব ২.২ 4৯ 



৫০৬ খখেদ-সংহিত। |. [২ মণল, ১ অন্থবাক, ২ হুকত। 

অথ নবমী--- 

্ | ৃ | রর 
এবানো আস্তে অমৃতেষু পূর্বরয বীষ্পীপায় বৃহদ্দিবেষ, মানুষা। 

| | " | | | ূ 
হহান। ধেনুর জনেষ, কারবে ত্ুবনা শতিনং পুরুরূপমিষণি ॥ ৯॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ ০ 

| 
এব। নঃ। অগ্নে। অমৃতেযু। ূর্ব্য। ধীঃ। গীপায়। বহে মামুযা। 

। | | | | | | 
ছুহানা | ধেন্ুঃ। বৃজনেধু। কারবে। অআুনা। শতিনম্। পুকুহরূপম্। ইযণি ॥ ৯। 

বৃহদ্দিবেধু প্রভৃত ছ্যুতিযু অমৃতেধু দেবেধু মধ্যে হে পুর্ব ! পুর্বতাবিননগ্নে তাং মা 

মন্ুষ্যাণাং মধ্যে নোহম্মদীয়া ধীবু দ্ধিঃ স্বতিকর্দম বা এব এবং পীপায় প্যায়য়তি। বথ 

মান্থুষা মন্থুষ্যান্ ধী স্তবদীয়াবুদ্ধিঃ কর্্মবাপ্যায়যতু তথা ত্বদীয়া ধীঃ বৃজনেষু বঙ্গে 

কারবে ভ্তোত্রে ছুহানা দেনুঃ দোগ্ধী ধেনুরিব লুণ্তোপমমেতৎ ত্বনা আম্মনৈর ই 

এফণায়াং সত্য।ংধ শতিনং অপরিমিতসংখ্যাকং পুরুরূপং গৰবাশ্বারিকূপেণ শানারগং 

ধনসমূহং দ্ুহান। তবাত ॥ (হম--২স্_নখ) ॥ | 

অথ দশমী-_. 

| | ৃ এ 
| বরময়ে অর্বত1 ব1 স্থবীর্য্যং ব্রঙ্গণা ব। চিতয়েমাঞজন। অতি। 

| | | | ৮ম] 
গষ্মাকং ছাম়মধি পঞ্চ কৃষ্টিষচ্চা স্ব শুণুচীত ছুউরমূ। ১০| 

সি রা 

সৎ অথ পদপাঠঃ *-- 

পু | | | | 

বয়ম্। অগ্রে। অর্বতা। বা। সুত্বীধামূ। রঙ্ষণা। বা। চিতয়েম। জনান্। অতি। 
খাছ আঃ পরার ধর 

1 

| | মা 
স্মাকম্ ছুয়ম্। শা পঞ্চ । রুট উজ দ্বঃ1 ন। শ্শুচীত। তরমূ। ১1 

অর্ধ ধা 
হে অগ্্! বন্ং য্জমানাঃ জুনীরধ্যং শোতন ামর্ধেরগেতং যথা তথা রঃ 

নমানান অরণ কুশালেনাশ্বেন বা শৰশ্চার্থে। ব্রক্ষণ ব! জন্নেন চত্বদ্দতেন পনানশ্, 

চিতয়েম (তিক্রম্য জায়েম ছি কর্পণি কর্ত প্রত্যর়ঃ | বা নিন ? বা, 



শক ৫. অধ্যায় ২১ বর্গ।] দ্বিভীয়ং সৃক্তং | ৫০৭ 
চিতয়েম। প্রকাশায় তদর্থমন্মাকং পঞ্চ পঞ্চন্থ কুষ্টিধু জনেযু নিষাদপঞ্চমেষু চতুধু বর্ণে উচ্চা উচ্চৈঃ অতিপ্রভৃতং হুস্তবনং অঙ্টষ্টাপ্রাপ্তং ছাতং পনং শ্বর্ণ সুর্য ইব অপ্রি অধিকং শুশুচীত দীপাতাং অধীত্যয়মনর্থকে। বা। (২ম--২হ--১৯খ)| 

4 গু 
গজ 

অথৈকাদশী__ ৃ 
| 1 | | স নো বোধি সহস্ত প্রশংস্টে। যস্মিনত শজাতা ইধয়ন্ত সুরয়ঃ | 

ধমগ্নে যজ্ঞমুপয়ন্তি ঝাজিনে। নিত্যে তোকে দাঁদিবাংসং স্বে দমে ॥ ১১। 

-_-* তথ পর্রপাঠঃ ০, 

| | ] পঃ। নঃ। বোধি লহ্ন্য। প্রইশং সাঃ | যন্মিন 1 মইজসাতঃ |] ইসয়ন্ত্ । শরয়ঃ | 

| | | বস। অগ্নে। যজ্ঞমূ। উপইয়ত্তি। বাজিনঃ। সিষ্ো। তোকে । 

নে ঢু... 
দীদিহবাংপমূ। স্বে। "দমে ॥ ১১] 

হে অগ্নে! লহস্ত শজ্ণামতিভবিতঃ: বলপ্রভল বা! প্রশস্ত: গ্বভাঃ সত্বং নোহম্মদীয়ং গোতাদিকং বোধি বুধ্যত্ব স ইতুযন্তং ক ইত্যাহ-বশ্সিন্নথৌ স্ুঙগাতাঃ শোভনজমনাঃ ময সোতার খধাত্িজঃ ইযয়ন্ত গময়স্তি স্তোত্রাণি । কিঞ হে অগ্নেঃ। বজ্ঞং যজনীয়ং যং খাজনো হবিল ক্ষণান্বন্তো যর্জমানাশিত্যে তোকে ওরসে পুত্র নিষিত্তভৃতে লতি যন্ব! তক্িন থা দীপ্যতে পুত্র গৃহে যথা পিতা দীপ্াতে তদ্বং। স্বে দমে স্বকীয়ে যাগ গৃহে মধণীয়াদিস্থানে দী দিংবাংসন্দিপ্/মান মুপয়স্তি। হনিঃ স্তোত্াদিনা সবোধীত্ান্থয়ঃ ॥ ১১ ॥ 

অথ দ্বাদশী__ 
| ূ ৰ | ূ উত্মাগো জাতবেদঃ স্যম তে স্বোতারে। অগ্নে সৃরয়শ্চ শর্মাণি। | ূ 

বট | | | |  খ পুরু ভূয়: প্রভাব সবত্যাঃ পি: ॥ ১২॥ ৪ টু ডি ১ ৬ এন রং 



4 ৃ / ঞ ধর 

৫০৮. ধাধেদ-সংহিত। | [২মগুল? ১ অগ্ুবাক, ও সত 

-* অথ পদ্রপাঠঃ *-- 

ণ . 
উভয়াসঃ | জাতহবেদঃ। স্তাম। তে। স্তোতারঃ | অগ্লে। স্যরয়ঃ। চ। রদ |) 

গযা। ও গাছ ভাজার আজ পরার খু 

| | | | | ৰ 
বন্বঃ। রায়ঃ। পুরুইচন্ত্রস্ত । তুয়সঃ। প্রর্জাবতঃ। স্ুহঅপত্যন্ত। শঞ্চি। নঃ॥ ১২। 

হে জাতপেদঃ ! জাতানাং বেদিতরগ্নে স্তোতারঃ ত্বাং স্ববস্ত খতিজঃ হ্রয়ো মেধাবিনে 

যজমানাশ্চেত্যুভয়াসঃ উভয়ে বয়ং শর্শণি সুখে নিমিত্ততৃতে গতি তে ত্বৎসম্বন্ষিনঃ স্য 

ভবেম। যদ্বা তে শর্মণি স্তাম তং চ নোহম্মাকং বন্যো নিবাসহেতো র্বশিষ্ঠন্ত রায়ো গঞ্ 

ধনন্ত পুরুশত্ত্রপ্ত অতিশয়েনাহ্লাদকস্ত বছুহিরণ্যোপেতস্ত বা ভূষ্সঃ গ্রতৃতস্ত প্রজাবছে 
কূত্যাহ্যপেতন্ত পুত্রাদিভোগপর্য্যাপ্তস্ত বা স্বপত্যন্ত শোনপুত্রস্ত ঈদৃগুপৎ ধনং নোইক্মত 

শদ্ধি দেহি দাড়ুং শক্তে! ভবলি ॥ (২অ--২স্থ-_১২)। 

অথ ভ্রেয়োদশী-- 
|. | | | | 

যে স্তে'তৃভ্যে গো অগ্রামশ্বপেশসমগ্রে রাতিযুপস্থজন্তি সুরয়। 

| * | | 
অস্মাঞ্ত।শ্চ প্র হি নেষি বন্য আ বৃহদছেদম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৩॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০. 
| | | রি | 

যে। স্তোতৃহভ্যঃ। গোহঅগ্রাম। অশ্বহপেশসম্। অগ্নে। রাতিম্। উপহস্থজন্তি। রয় 

| 
অন্মন। চ। তান্। চ। প্র। হি। নেষি। বন্তঃ। আ। ত্বহৎ। 

। ] 
্ বদেম । বিদথে। শুহবীরাঃ ॥ ১৩। 

পপ আজ পা 

. যে স্তোতৃত্য ইতি ত্রয়োদশী র্যাখযাত ॥ ১৩ ॥ 

ইত দ্বিতায়ন্ত পঞ্চমে একবিংশে! বর্গঃ ॥ ২১ ॥ 

তৃতীয়ৎ সূত্তৎ | 
ষ 

পপ 8৫9 0৭28 

লমিদ্ধো অগ্নিরিত্যে কাদশর্চং তৃতীয়ং সুজং। গাৎলমদং, বৈ 

শমিদ্বোইগ্রির্নরাশংলঃ তনৃনপাদাদয় একাদশ প্রধাঞজ দেবতাঃ 

বগ্তমী জগতীতানুক্রমণিকা। পরো গুনকানামিদমাপ্রীহক্তং গৃৎপমবস্তাপি শুনকই 

জগ্রিরিতি গুনকানাযিতি ছি হজতম্ ॥ 

তং দণতমী দগ 
. 

পি একাদশাএ্র 
- সমিধে। 

দী 
গু 



অক, ৫ অধ্যায়, ২২ বর্গ।] তৃতীয়ং সুক্তং। 
৫৪৯ ॥ 

তর প্রথম।-.. 

] । | | | 
সমিদ্ধো৷ অগ্নিনিহিতঃ পৃথিব্যাং প্রত্যঙবিশ্বানি ভুবনা্যস্থাং | 

|, | | হোত। পাবকঃ প্রদিবঃ সুমেধা দেবে! দেবান্যজত্বগ্সিরর্ঘন ॥ ১ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ৪. 
| ৰ 
মহইদ্ধং | অগ্রিঃ। নিইহিতঃ। পুথিবাসু। প্রত্যঙ। বিশ্বানি। 

] | 

ভুবনানি'! অস্থাৎ। 
আআ এজ 

জঞ 

ৰ ৮ | 
| হোতা । পাবকঃ। প্রহদিবঃ | আুহমেধাঃ। দেবঃ। দেবান্। যজতু | অগ্নিঃ। অর্থন ॥১॥ টি 

গচকারা 
জর (দশ 

খরার 
বজ পা ওত ভাজা 

পৃথিব্াং বেদিলক্ষণায়াং লযিদ্ধঃ লম্যকৃদীপ্তঃ এতম্নামকোহগ্রিঃ নিহিতঃ স্থাপিত: লন্ 
িষবানি সর্ধবাণি ভুবনানি ভূতজাতানি প্রত্যঙ অভিমুখঃ লন অস্থাৎ তিষ্ঠতি। যথা'লর্বে জনাঃ 
গ্ন্তি তথা! প্রবৃদ্ধোভবদিত্যর্থঃ | কিঞ্চ সোহগির্োতা হোমনিষ্পাদকো দেবানামাহ্বাত। 
বাগানকঃ শোধকঃ প্রদিবঃ পুরাণঃ আমেধাঃ শোভন প্রজ্ছে দেবো স্োতমানঃ এবং মহান ভাবোইগ্িঃ অঙন্ যাগযোগ্যঃ সন্ দেবান্ যজতু অক্রষ্টব্যানিক্্রাদীন্পৃজয়তু ॥ ১ . 

অথ দ্বিতীয়।-_ 
| | শরাশংলঃ প্রতি ধামান্গ্জস্তিআঃ দিবঃ প্রতি মহ স্বর্চঃ। 

টি 

| 
] ইইওষা মনন হ্ব্যমুন্দম্মধর্যজঞস্ত সমনত, দেবান্॥ ২। 

ক অথ পদপাঠঃ *-- 
| | ও ] | পল! |": প্রতি | ধামানি। অঞ্জন । তিশঃ। দিবঃ। প্রতি । মনা । হংঅর্টি। 

ৃ | বৃতইপ্জঘা। মনদা।, হব্ম্। উনান্। মুধন্। যজ্ঞ । শম্। অনন্ত. | দেবান॥২৪ 

ৰ এ দরৈ নেতৃতিতবিগতিঃ শংলনীয় এতন্লামকোইগ্রিঃ স্বচিং শোভনজালঃ লল্ ্ ৭ স্থামানি আহ্ত্যধিকধণানি তেজাংলি এরতিপ্রত্যেকং মহা স্ব মহিম্না অঞজন্ ব্য কুর্বান্ দবই গ্যোতমানাং ্্রীন ভূম্যাদিলোকাংশ্চ গ্রতিত্যেকমঞ্জন্ স্থিত্যা তৃমিং টকা 
রর পনান্তরিক্গং হবিঃ প্রাপপেন দিবি্তিগ্রায়ঃ যদ্ধা লোকানাং প্রতোকং ভ্রিন্বোপে, 



। 

৫১০ খখেদ-সংহিত। | [২ মগুল, ১ অন্ুবাক, ২ ষ্ঠ 

তত্বাৎ তিত্রো.দিব ইত্যবিরুদ্ধং ভ্রিত্রো দিবঃ পৃথিবীন্তি্র উত্যাদি মন্ত্র বর্ণাৎ। ত্র 
বা ইমেক্রিবতো লোকা ইতি ব্রাঙ্গণাচ্চ। (এ ব্রাৎ ২1১৭)। তথা ঘৃতগ্রস। বজ 

দিঞ্চতা মনসা হব্যং উন্দন্ ক্রেদয়ন্ লিগ্বীকুর্র্বন্ যজ্ন্ত মুধন্ মুধনি মুখে হোম লময়ে দশা 
যষ্টবান্ লমনত্দ, লদ্যক্ব্যক্তী করোতু তপর্লাস্বত্ার্থঃ ॥ (২ম-৩হ্-হঞ্ক)] 

ক দু 
ক 

অথ তৃতীয়া__. 

| | | | | | 
ঈড়িতো অগ্নে মনসা নে! অর্হগোবাহকষি মানুষাৎপূর্বের গ্। 

৪ 

| 

সঙআবহ মরুতাং শধে? অত িলদং নরে। বঠিষদং, যজধ্বমূ॥ ৩| 

--০ আথ পদপাঠঃ *-_ 
! | 

ঈড়িতঃ। গে মনসা। নঃ। চা বোন্। সক্ষি । মনুধাৎ। পুপ্বঃ | গম 
গো ৩টি 

যজগ দূবয্ ॥ ৩। 
| | ূ | 

আ]। বহ। মরুতাম্। শধঃ| অচ্যতম্। ইন্দ্রমা। নবঃ। বর্তিহদদম। 

হে অগ্নে! ঈড়িতোহণ্মাভিঃ স্বতঃ সন্ মনল! শ্মদগ্ঘরত্ডেন দ্েবানাং য।গনুদ্ধা বা 

অর্থন্ যাগযোগ্যঃ সন মান্বষাদ্ধোতুঃ পূর্ব: পূর্ববতালী নোহম্মদর্থমছ্যাশ্মিনরিনে দেলান মনন 

ধক্ষি ত্বমেব যজগি স তাদুশো যষ্টাত্মাবহ আকারয় ফান মরুতাং লগে গণং আছাতমক্ষীন, 

মিজ্্ং তদবিংনাভূতমিক্ত্রষপি যত্বা মরুদ্বলোপেতমিন্দ্রং | অনস্তরং হে নরো ! নেতার খডিজঃ 

বহিষদং বহিষিলীদস্তং তমিন্্রং যজধবম্ পৃ্জয়ধবম্ ॥ (২ম_৩স্থ_-৩৭)। ৰ 

রর অথ চি 

| | র 

দেব রমন, রি তীর রায়ে স্ুভরং নেগগ্তাম। 

ৰ 
ঘ্বৃতেনাক্তং বলর? লীদতেদং বশে দেব। আদিত্য যঞ্ছিয়।সঃ॥ 81 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ন| | ] ] | 

দ্েব। বহিঃ | বধমানম্। আ্ুহবীরম| তীরম্। রায়ে। সুহভরস্। বেদী ইতি। অন ৰ 

1 6 
ঘুতেন। অক্তমূ। বলবঃ। সীদত। ইদম্। বিশ্বে। দেবা । আদিত্যাঃ। হজগ॥ | 

গু প্রঃ জো শে শা পট আজ জা জি 



। আটক, ৫ অধ্যায়।২৩ বর্গ।  ভূতীয়ং-সৃক্তং | তু 

হে বর্থিঃ দেব! এতদভিমানিয্নপ্তরে বধমানং স্বনীরং শোভনবীরসম্পাদকং স্ুভরং 

পর্ণ তীর্থ অন্মদীয়ৈথ ত্বিগভিরান্ৃতং ভন | কিমর্থং? বাঁয়ে ধনায় অস্াং বেদী বেগ্তাং 

্মার্থে। গ্রগৃহপংজ্ঞ লংহিতায়াং যণাদেশশ্ছান্দসঃ ॥ ঘৃতেনাজ্োনাক্তমিদং ত্িগ্ধং বহিঃ 

দীরত। কে? হে বসবঃ। এতয়ামকাঃ হে বিশে সর্দে দেলাঃ ! হে আদিত্যাঃ যজিয়ালো 

জারা তে যুয়খিদং বহিঃ লীদত অন্ি্র্িষি নিষীদাতেতার্্তি। (২ম-৩-৪খ)1 

ঠ ন্ট 
ঞ 

অথ পঞ্চমী-_ 

| [ | | | 

বিশরযন্তামুধিয়া। ভুয়মান। দ্বারো। দেবী? স্ুপ্রায়ণা নমোভিঃ। 

ূ | ৮. ১2 
ব্যচন্বতীবিগ্রথন্তামজূর্য্যাবর্ণণ পুনানা যশসং স্ববীরমূ॥ ৫ ॥ 

-* আথ পদপাঠঃ *-- 
৬ 

| | | 
চুষমানাঃ। দ্বারঃ। দেবীঃ। স্বপ্রহতায়নাঃ। , মমঃহতিঃ 1 

নি। শান্তুম। উর্বিয়া। 

| | | | 
বাচঙ্ভী? | বি। গ্রথস্তাম। অঙর্পাঃ | বর্ণমূ। পুনান1ঃ। যশসম্। সুহবীরম্ ॥ ৫ ॥ 

এয এট | আজ 

দ্বারা দেনীঃ অগ্ধক্ষ(রাতিমানিস্টে। দেব্যে বিশ্য়স্তাং বিবিচ্য শ্রযস্তাং বিবৃতাপিধানা 

স্ব। কীধৃশস্তাঃ। উর্দিয়া উর্ব্াঃ মহতাঃ নমোভির্মস্কারোপেতৈঃ; স্তোত্রৈহয়মানাঃ 

গণ! সু গ্রকর্ষেণ গস্তব্যাঃ। ঈনৃষ্তো দেল্যো বিশ্রন্তাং। কিধ বাচগ্বতীর ব্যাপ্তিমত্যঃ | 

মচুধ্যাঃ অহিংস্তাঃ অঞ্জননা বা শ্রবীরং শোভনপুত্রাদ্যপেতং যশসং যশোধুক্তং র্ণং 

ব্নীযং বূপবিশেদং পুনানা; যজমানায় শোধযিত্র্যঃ সম্পাদয়িক্রো। দেব্যে। বি প্রথত্ত। 

বিশেনেণ প্রধ্যাতা ভবন্ত ॥ ( ২অ--৩সু--৫%) ॥ | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চমে স্বাবিংশো বাঃ ॥ ২২ ॥ 

অথ ষণ্ঠী-_ 

বরা রা | | | 
সাধ্বপাংদি' সনতা ন উক্ষিতে উাসানক্তা বয্েব রন্িতে। 
ইজ 

ন্ ূ 1 1 
₹ ততং নমবয়ন্ত্রী লনীচী যজ্ঞন্ত পেশ; মুহথে পয়স্বতী ॥ ৬। 



৫১২ ঠা খথেদ-সংহিতা। [২ মগুল, ১ অন্বাক, ও সক! 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

] .. | ৰা 1 ৃ 
লাধু। অপাংসি। লনতা। মঃ। উক্ষিতে ইতি । উষাসানত্তা। বয্যাইইব। রথিতে ইতি। 

1 | | | | | 
তত্তমূ। ততম্। লহ্ষয়ন্তী ইতি লম্হ্বয়স্তী। লমীচী ইতি । সম্হঈটী। যজস্ত। 

| | | | | 
পেশঃ। শ্ুছুধে ইতি সুহ্ভুধে। পয়স্বতী ইতি ॥ ৬॥ 

দাধু লাধূনি নোহম্মদীয়ানি অপাংদ্ি কর্ম্মাণি উদ্দিন্তঠ সনত| লনাতনেন অবিছি 
প্ররৃত্তিকেন স্তোত্রার্দিনা উক্ষিতে পুজিতে যদ্ব! পুরাণবাচীবিভক্ঞান্তঃ লন্চ্ছনোস্তি। ₹: 

প্রথমান্বিবচনন্তাকারঃ সনাতনে নিত্য ইত্যর্থঃ। অন্রিন্পক্ষে উক্ষিতে ফলশ্ট সেচয়িক্ৰো 
কর্ডরি নিষ্ঠা। উষাসানক্ত1! অহোরাব্রদেবতে বয্যা ইব কুশলে ইব রম্বিতে শব্িতে ছাঃ 

পরম্পরং গচ্ছন্তৌ বা। ততং বিস্তৃতং তন্তং তত্তস্থানীয়ং যজ্ঞাবয়বং সম্ঘযন্তরী সম্যক চি 
লহ বা বয়ন্ত্যৌ উৎপাদয়িব্রেযৌ সমীচী সম্যক্প্রবৃত্তিকে পরস্পরান্ুকুলে | কিমর্থং? সম্ই্ 

যঞ্জন্যানুঠীয়মানস্ত পেশোরূপং নির্্মাতুমিতি শেষ! । যজ্ঞ নিবর্তয়িতুং তদবয়বানুক্রমেণ 

ষ্ঠাপয্িত্র্যাবিতার্থঃ। অহো রাত্রাভ্যাং হি যজ্ঞান্ন্যত্তে সুছুঘে সুষ্ঠু ফলস্য দোথে। 
পয়শ্বতী উদকবতো অহোরাত্রাভ্যাং খলু বৃষ্টর্জায়তে । পরং মহান্থভাবে অহোাত্রাণঝ, 
অন্য? যজ্ঞং নির্বহতামিত্যর্থঃ ॥ (২ম-_-৩ন-৬প )॥ 

অথ সপ্তমী । 

রর | | | 
টৈব্য। হোতার! প্রথম! বিদুষ্টরথজুযক্ষতঃ সমৃচা বপুষ্টরা | 

ূ | | | 
দেবান্যযজন্তারতূথ। সমগ্জতে। নাভ। পৃথিব্য। অধি নানুধু রি ॥ ৭] 

৬ --ও অথ পদপাঠঃ *-- 

া 1 | করার 

দৈব্যা। হোতারা। প্রথম] । বিছুঃহতর]। খজু। যক্ষতঃ| সম । খচা। বপুঃততর! 

] | | 
দ্রেবামু। যজত্বো। খতুহথ1। লম্। অঞ্জতঃ। নাভা। 

| 
পৃথিব্যাঃ। অধি। াু। অ্রিফু॥ ?। 



। অক, ও ব্যান, ২৩ বগ।] তৃতীয়ং মৃকং ৰ 6১৩. 

দৈব্া দিবিভবো দিব্যোগি; তন্মান্দিব্যাদ গ্রর্জাতে) হোতারা আহ্বাঁতারৌ দেবানাং হামনিপ্পাদকৌ বাশী পার্থিবাস্তরিক্ষেী প্রথম। প্রথমং যষ্টন্ো বিছৃষ্টর! বিদ্বতমৌ বপুষ্টরা রুটৈপুষো দেবাৰচা মন্ত্রেদ খু অবিকলং যথা তথা সমান্ যক্ষতঃ পূজয়তঃ। খতুখা দত তত্রতত্রকালে দেখান্ যষ্টব্যান্ যদ্গস্তৌ দো পৃথিন্যাঃ না'্তা নাতৌ তরবেগ্তাং অধি উপরি ক্রিষু লাম্ুবু সমুদ্থিতেবু প্র্দেশেবু গাহ্পত্যািযু সমঞ্জতঃ ংজাং | অঞ্জতেলেটিডাগমঃ 8 (২্য--৩ক্--৭৭)। 

অথাষ্টমী-_ 
ৰ | ] | | ] সরস্বতী সাধয়স্তী ধিয়ং ন ইলাদেবী তারতী বিশতৃর্তিঃ। 

| | | ভাঅ! দেবী: স্বধয়। বহ্রেদমচ্ছিদ্রং পান্ত শরণং নিষগ্ ॥ ৮ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-_ 
| ] | | ] | মরন্বতী। লাধ্যস্তী। ধিয়ম। ম:। ইলা। দেবী। ভারতী । বিশ্বইতুত্তিঃ। 

| | তিঅঃ | দেবীঃ। ম্বধয়া। বাঃ । আ। ইদমূ। অচ্ছিদ্রমূ। 

| 
পাত্ত। শরণম্। নিইসগ্॥ ৮॥ 

নোইম্মদীয়াং খিয়ং বুদ্ধিং যাগং বা সাধযুসতী নিবর্তমন্তী সরস্বতী ইড়া এতন্রামিকা দেবী ছারতী চ বিশবতৃততি বিশ্বানি তুর্ণ। নিযস্তাঃ লা তাদশী সর্বববিষয়গতা বাক এতদৃয়বিশেষণং ওতো দেবীঃ এতাত্তিআো বেব্যঃ স্বধয়া অন্মদদত্তহবিষা নিমিতেনেদং বহির্জং অক্ছি্র থা তথ গান্ত। কিংকৃত্বা? শরণং যাগগৃহং আনিষস্থ আশ্রিত্য যঘা স্বধয়েদং বর্ধিরিমং যঞ্জ- নত্যাম্মদীয়ং শরণং ধহং নিষগ্কাচ্ছিদ্রং যথা তথা পান্ত ॥ (২ম--৩--৮খ৭) ॥ 
ঙ গু 

অথ পিপঙ্গরূপ ইতি নবমীত্বাষ্ট্রে পশো পুরোডাশল যাজা| পিশক্গরূপঃ সতরে। বেধাঃ ধমতাজং যশসং বয়োধামিতি জা ॥ 
. লৈষ! নবমী-_ 

টিপ; বট | | ২. ভরে! বয়োধাঃ শ্রস্তী বীরো জাঞ্ধতে দেবকামঃ। 

ধা ঘা বিড | 0 ১ ঘা! বিষ্ততু লাভিমস্টে অথাদেধানামপ্যেতু /গার্ঃ|৯ | 
রী . ্ 

খথেদ. ২য় অষ্টক...১৩-৪স্০__ ৯: ও ১, 



৫১৪ খখেদ-সংছিতা | [২ মণ্ডল, ১ অগুবাক, ৩ সৃভ। 

»০ অথ পদপাঠঃ *-- 

] | | 
পিশঙইরূপঃ | আুহভরঃ | বয়ঃহ্ধাঃ। শ্রী । বীরঃ | জায়তে। দেবহকামঃ | 

ঢা ঠী | 
প্রহজাম্। তুষ্টা। বি। স্ততু। নাতিম্। অন্মে ইতি। 

| | | [ 
অথ। দেবানাম। অপি। এতু। পাথঃ॥৯॥ 

পিশঙ্গরূপঃ সুবর্ণবর্থঃ নানারপো বা স্বতরঃ শোভনযজ্ঞঃ শোভনভরণো ৰা 
বয়োধা বয়সোহব্নস্ত ধারয়িতা দাতা বা শ্রষ্টী ক্ষিপ্রণ্তণঃ বীরো বিবিধমীরঘিতা দেবকা»ঃ দেন! 

কামান্তে যেন তাদ্রশঃল্রু পুত্রো জায়তে জায়তামুৎপাগ্ততাং তষ্ুরন্ুগ্রহাৎ। স চ তু 

এতন্লামকো দেবো শ্সেম্মতাং নাভিং ঝুলন্ত বন্ধিকাং প্রজাং পুত্রাপিরূপাং বিয্তু নিষুকট 
বিতরত্বিতার্থঃ। অথ অপিচ দ্রেবানাং সম্ঘন্দ পাখোহন্রমপ্য্মানে তু গচ্ছতু। অপি; 

ক্রিয়য়া বা লঙ্বধ্যতে গচ্ছত্বিত্যর্থঃ ॥ (২ম -৩শ্- ৯) ॥ 
র ০ 

ক 

অথ দৃশমী-__ 

| | ূ 
বনস্পতি রবস্থজন্ন,পন্থাদগ্রিহবিঃ সুদয়াতি প্রধীভিঃ । 

| | | 
ত্রিধা৷ ঘমক্তং নয়তু প্রঙ্গানন্দেবোভ্যো দৈব্যঃ শমিতে।প হ্বাম্ | ১০] 

_-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | 
বনস্পতিঃ। অবহস্যপন। উপ। স্থাৎ। অগ্রিঃ। হবিঃ। স্দয়াতি। প্র। ঘীভিঃ। 

র শর ঝি আচ ওক চি ঝজঞ খাছ অচ। পারা পরি টা 

| | 
ভ্রিধা। লম্ইঅক্তমূ। নয়তু। প্রহজানন্। দেবেভ্যঃ। 

বি পে জর 

| | 
পৈস্যঃ। শমিতা। উপ। হয্্যম॥ ১ । 

বনম্পতিঃ যুপাভিমানী এতক্লামকোহগ্রিঃ অবহ্জন্ অশ্মদীয়ং কর্মানুজানন উগাং 

লমীপে স্থাৎ তিঠভু। আগ্রঃ পাকাধারোহরিশ্চ হবিঃ পশ্ুরূপৎ নীতি; কর্মাবিগেধে 

পাকলাধনৈ: প্র প্রকর্ষেণ স্ুদয়াতি ক্ষারয়তি। অগাকাধিকপাকাদিরাছিত্েন হি 

পচতীত্যর্ঘঃ | কিঞ্চ দৈব্যো দেবসংবন্ধী আহুত্যধিকরণভুতোহরিঃ শমিতা হবিষ; ঘর 

যা দৈন্যঃ শমিতা এতন্লামকোইগিঃ | অঙ্িব্রী দেবানাং শমিতেতি আঁয়তে। রি 
আশি 

[৮ ০ 



২ জটক) € ধ্যান, ২৩ বর্গ।] তৃতীয়ং সৃক্তং ৫১৫ 
ব্িগ্রকারং উপন্তরণাবদানাতিধারণৈঃ সমক্তং সমান সিক্তং হব্যং হনিঃ প্রজানন্ বিশ্বান্ নয়ন- প্রকারাভিজ্ঞঃ লন্ দেবেভ্য উগনয়তু পমীপং পাপরতু ॥ (ম--৩স_ ১০৭) | 

ঙ 

্ীঁ 

অথৈকাদশী__ 
ূ এরা রা | | ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্ত যে/নিঘতে জিতে ঘৃতষস্য ধাম। 

| ৃ | শনগুষধমাবহ মাদয়ন্ব শ্বাহারৃতং বৃষভ বক্ষি হখ্/মু ॥১১। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
ূ ্্ন্ব | ঘতম্। মিথিক্ষে | ঘৃতযৃ। অন্য। মোনিঃ। ঘৃতে । শ্রিতঃ। মৃতন। উ ইতি অস্য। ধাম। 

| | 
সহসা! আ। ব্হ। মাদয়দ্ব। স্বাহাহকৃতস্। বুদত। বক্ষি। হব্যম্ 1 ১১ ॥ 

অস্থাপ্েতমাজ্যং মিমিক্ষে পিঞ্চমি। যতোহস্ত ঘৃতং সোনি কারণ, উৎপস্্রোইপি তে শ্িতঃ আশ্রিতঃ। অস্যাগ্রের্ধতমেন ধাম তেজ: ঘুতেনহাশং দীপ্যতে। ইদানীং অাগচাতে হে অগ্চে! বযত ফলন বধিতত্্ং অন্তষধং গরণ্ত তবিঃ সর্ধেঘপি হবিঃযু 
'দীয়মানেনু আবহ দেবান্ আইয় তান্ মাহয়স্ব গ্রীণয়। তত্ব স্বাহাকতং স্বাহাককারেণ দত্তং শং টরুপুগোডাশাদি বক্ষি বহ॥ (২ম--৩সু-:১১৭)। 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে ভ্রয়োিংশো বর্গ; ॥ ২৩। 

৮তথং তুর্থৎ সুক্তুং | 
হবে ব ইতি নঙ্চং চতুর্থ, লৃক্তং। তর্গনঃ সোযাছতিনামকঞ্বিঃ। অগ্নির্দেবতা। 

বিটপছনঃ। হুবেন বসো মাুতিার্গবো হেত্যগক্রমনিকা। প্রাতরগ্নবাক|শ্বনশন্্য়োক্তৈটুতে ইদগীদং | সুতরিতঞ্চ_+হছবে বঃ হগ্যোক্বানং নিহোতা হোতৃষদন ইতি স্ক্তে ইতি। (২ম-৪স)॥ 
জু গঁ 

ঞ 

তত্র প্রথম।-- 

| | | | 
ই বঃ আস্কোত্বানং হবৃক্তিং বিশামগ্লিমতিধিং শপ্রযমূ। 

রর ] ূ | | | নি ই যে দিধিষায্যোভুদ্দেব আদেবে জনে জাতব্দোঃ॥১॥. 



৫১৬ | খধেদ-সংহিতা। [২ মগুল, ৯ অহবাক) ৪ 

--* অথ পদপাঠঃ০-_ 

| ] হুবে। বঃ। স্বইগ্োত্নম্। শুইবৃক্তিম্। বিশ(ম্। অগ্রিম্। অতিধিম্। নুপ্রযসম। 

। ৫ | ৃ মিক্রঃইইব। যঃ। দিধিষাষ্যঃ | ভূৎ। দ্েবঃ | আহদেবে। জনে। জাতহবেদাঃ ॥ ১। 

হে যজমানাঃ ! বো যুন্দর্থং অগ্নিং বে আহ্বয়ামি। কী্দৃশং তং? নুগ্যোত্মনং সু্ুষ্বোঃ 
মানং সুবৃক্কিং সুবঙ্জিতং পাপৈঃ শোতনস্ততিং বাবিশাং যক্জমানানাং অতিথিং অতিথি? 
সদাপুজ্যং স্ুপ্রধলং শোতনহবিল ক্ষণান্ং কিঞ্চ জাতবেদাঃ . জাতানাং বেদিত এ 
দেবোহগ্রিন্মিত্র ইব লখেব আদিত্য ইব বা দিধিষাষ্যঃ ধারয়িতা ভু ভবতি 
কুত্রেতি উচ্াতে। আ দেবে দেবপর্যযন্তে জনে মন্স্তপ্রভৃতিদে বপধ্যস্তেধু তে 
খারকো। ভবাদতার্থ। ॥ (২ম--৪শ্_-১ধ) ॥ 

অথ দ্বিীয়া-_ 

এল বা ও 

| | | | | ইমং বিধস্তে। অপাং সধস্থে দ্বিতাপধুর্ভগবে। বিক্ষ৩য়োঃ। 

-...4 | লিযাররিরার 
এষ বশ্বনযতত্ত ভূম। দেবানামগ্রিররতিজীরাশ্ব; ॥ ২ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *__- 

ৃ ] ] ইমম। বিধস্তঃ | অপাস্। লঙহস্থে। দ্বিতা। অপধুঃ। তৃগবঃ। বিক্ষু। আয়োঃ! 

| | | এষ£। [বশ্বানি। অভি। অদ্থ। ভূম। দেবানাম্। আগ্রিঃ! 

| 
অরতিঃ। জীরইখশ্বঃ ॥২। 

ইমমগ্রিং বিপস্তঃ পরিচরস্তো| ভূগবোহস্মৎ পুর্ের মহর্ব॥ঃ অপাং সধস্থে সহসথানেহসরিকচ 
আয়োর্শনুযযন্য যজমানন্ড স্বভৃতান্ বিচ্ষু প্রজান্ব তিক্ষু তেষাং মধ্যে চ দ্বিত। দুয়ো; সাং 
অদধুং অধারয়ৎ ॥ দধাতেলু ডিপ্দপং ॥ এযোহগ্রি€রম ভূয়া অত্যর্থং বিশ্বানি ভূত তানধির" 
ধীন্তভ্যত্ত অভিতবতু। ল কীদৃশঃ? দেখান/মরতিনীশ্বরঃ তেষাং মধ্যে শীঘং পরাণ 
বাক্রব্যাগং প্রত তথা জীরাঙঃ ক্ষিপ্রাঙ্থঃ ॥ (২য-৪স-হধ )। 

চঃ ৪ ৃ 
, সী 



অথ তৃতীয়া__. 
ৃ | অগ্িং দেবাপে মানুষীবু বিষ প্রিয়ং ধুঃ ক্ষেযান্তো ন মিত্রমৃ। 

| | গদীদয়ছুশতীরন্দ্যা আদক্ষায্যো যে। দাতখতে দম আদ ৬] 

»”* অথ পদপাঠঃ ০. 

। | ৃ অগ্রিমূ। দেবালঃ। মাহুযীযু। বিচ্ষু। প্রিয়স্। ধুঃ। ক্ষেযাস্তঃ | ম। মিত্রম্। 

! 
লঃ। দীদয়ৎ। উশতীঃ। উন্ধ্যাঃ। আ। দক্ষায্যঃ | যঃ। 

| | 
দাক্খতে। দমে। আ। ৩] 

দেপাসো দেবাঃ ক্ষেযা্তঃ স্বর্গ, প্রতি গচ্ছন্তঃ সত্তঃ। পূর্ব মানুষীযু মনু্যসতবদ্ধিনীষু 
ক্ষ প্রজা প্রিয়ং দেবানাং জ্ীণয়িতারমগ্রিং ধুঃ অধুঃ স্থাপিতবস্তঃ। তত্র ৃষ্টাস্তঃ। কঠ| সিত্রং ন রায়ং প্রতি গচ্ছস্তো নর! মিত্রং প্রিষং সধায়ং স্বগৃহরক্ষার্থং স্থাপয়স্তি দখ। এবং দেনৈঃ স্থাপিতো যে!ইনিঘদাস্বতে হবিরদত্তবতে যজমানায় তরর্থং দমে তদীফে 
গছ আ আহিতঃ স্থাপিতঃ। দক্ষাধ্যঃ সমর্ধারিতা দাত। বা। সোংগ্রিঃ উশতীঃ মানাং উন্ধ্যাঃ নাত্রীঃ সর্ববাস্থ বাত্রিধু আ দীদয়ৎ্ দরীপ্যতে সর্ববতঃ বাত্রীরাদীপয়তি বা। (২ম-৪হ - ৩৭.) 

গু গা 

গ 

রি 

অথ চতুর্থী-- 
| ূ অন্য রথ। ম্বস্টেণ পৃষ্টিঃ মংদৃষ্টির্ত হিয়ানস্য দক্ষোঃ। 

| | | | বি নে। ভারভ্রদোষধীধু জিহ্বামত্যে। ম রাখ্যো দৌধবীতি বারান ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
ও | | রর রা এই, রথ । স্বপ্তংইব। পুষ্িঃ। লম্হ্ৃটিঃ। অগ্। হিয়ানভ্ত। ধক্ষোঃ। 

মিরা ৃ | | ব। *। ভরিত্রং | ওবধীধু। জিহ্বাম্। আঅতযঃ। ন। রথ্যঃ। দোধবীতি। বারা? 9 



১৮  খখেদ-সংহিত। |. [২ মল, ১ জঙ্নবাক হক 
অন্তাগ্নেঃ পুষ্টিঃ শরীরবৃদ্ধিঃ রথ! রমণীয়া শবযুক্তা বা। তত্র দৃষ্টান্ত; -ৃ্ 

পুষ্টিরিব যথা লোকে স্বকীয়া পুষ্টিঃ হ্বশ্মৈ রমণীয়া ভদতি তত্বৎ। যন্থাস্ত।গ্নেঃ সবন্ধিনী 

পুষ্টিঃ যথা যব্জমানবিষয়া রথ। তদ্বং। কিঞ্চ হিয়ানস্থ পমৃদ্ধিং গচ্ছতো। ন্যাপ বতে 
ধক্ষোঃ কাষ্ঠান্ দিধক্ষোঃ দগ্ধ,মিচ্ছো বস্তাগ্নে সন্দষ্টিঃ সন্দর্শন।বি9ভভাবোহপি: রা দো 

রোষধীষু কা্ঠেযু জিহ্বাং জালাং। জাতোকবঠনং। জ।লাঃ বিত্রপিত্রৎ্ অত্যং নিহবতি 

কম্পন্মভীত্যর্থঃ | হরতের্যঙ্লুগন্তত্বেন দাবর্ভাদিবু নিপাতিতাললেট্যাডাগম ॥ যদৃগোগদ 
নিঘাতঃ ॥ তত্র'দৃষ্টান্তঃ। রখ্যো রথাহ্োখত্যে। লবাজী যথা বারান্ দংণলারণ- 

লাধনান বালান দোধবীতি কম্পধতি তদ্বং যোহগ্রিজ|লাঃ কম্পয়তি অন্থাঞে 

পুরি; রথেতি ॥  (হম--৪স্থ__৪) | 

অথ পঞ্চমা-- | 

| ূ | 
আয়ম্মে অভ্ং বনদঃ পনস্তেশিগভ্যে। নামিশীভ বর্ণব্। 

| | ৩/ 

স চিত্রে চিকিতেরংস্থভান! জুভুর্বা যে মুহুপ যুব! ভূং | ৫। 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | | ূ রঃ ূ 
আ। যং। মে। অতবম্। বনদঃ। পনস্ত। উশিকৃততাঃ। ন। অমিমীত। বণ: 

| &" 
লঃ। চিঝ্সেণ। চিকিতে। রমহম্থ। ভালা । জুছুব(ন্। 

ঝা বাই ও 

: | | 
যঃ। মুছঃ। আ। যুবা। ভূত ॥&৫ ॥ 

য। যন্তাভ।ং যত্া মহত্বং মে মম সব্বন্ধিনো বলদঃ লম্তভ্তারঃ যদ্বা বনদঃ অংগ 

ড্শং শব্দয়ন্তঃ স্তোতারঃ ॥ অবশবে! ভূশার্থবাচী। তৎপুর্ববারদেঃ ক্কিপ্। অবাপ্যোরিৎ 

কারলোপঃ ॥ আপনস্ত লমস্তাৎ প্ববস্তি লোহগ্রিরুশিগ ভোহন্মদীয়ং রূপং কামর়মানেও 

খত্িগত্যে। বর্ণ, ম্বৃপং রূপং নামিমীত | নশবশ্চার্থে। নির্টিমীতে চ। রং রমণীয়েঘাজ 

হবিঃযু নিমিতেষু চিত্রেণ ভাস! কনকাদিনানাবর্ণমা দীপ্ত্যা চিকিতে বিজ্ঞয়তে নি 

যোহগ্রিঃ জুজুর্বান জীর্ণ: লন্ জালোপলমে ল এন মুছুঃ পুনঃপুনঃ আযুবা পর্বতে মিশ্র়ি 

তকুণো বা ভূৎ তবতি পুনরাজ্যাদিসংষোগাৎ॥ (২অ--৪হ-৫খ)| | 

ইতি দ্বিভীয়স্ত পঞ্চমে চতুর্ববিংশো বর্গ; ॥ ২৪ ॥ 
ঙী ষ্ি 

চি 



২অট্ুক, ৫ অধ্যায়, ২৫ বর্গ।] চতুর্থ সু্তং। ৫১৯ 

অথ ষ্টী__ 
| আঁ যো বলা তাতৃষাণে। ন:ভাতি বার্ণ পথা রখ্যেব স্বানীৎ। 

ৃ 
| | | | | 

ষ্াধ্বা তপু রশ্চিকেত গ্ভৌরিব স্ময়মানে!. নতোভি?॥ ৬॥ 

--* অথ পদপাঠং *.- 

| | | 
জা। ঘঃ। বনা। ততৃধাণঃ। ন। ভাতি। বাঃ। ন। পথা। রখ্যাইইব। স্বানীৎ। 

| | 
বধহগঞ্বা। তপুঃ। রথ; চিকেত। গৌঃহইর। ক্ময়মানঃ। নভঃইভিঃ॥ ৬॥ 

রদ আপ জি 

৮৮ 

মোহ গির্বনা বমানি বুক্ষসমৃহান তড়ঘাণো ন তৃষিত টু ত্বরমাণ ইত্যর্থঃ 

(তি আলাস্যতি দদ্দহতীতার্থঃ। যদ্বা বনা বনে আভতাতি কিঞ্চ বার্ণ উদকমিৰ ষথ।| 

(বণেন মাএ গচ্ছতি তগ্ধৎ উতন্ততো গচ্ছতি | বখ্যেন রুখস্ত বৌঢাশব ইব্ স্বানীৎ 

ঘি ॥ বদ্ধ বথশবাৎ মোডাদেশঃ | যথা বথো ুদ্মার্সেণ গচ্ছন্ স্বনতি তদ্বং। কি 
পা 

কদ্ৰা কুল তশুস্তাপক্ঃ রণে। বমণীরঃ এবংতৃতঃ জন্ চিকেত জ্ঞায়তে 

প্কা্ত ইভাথত। ক ইল? নঙ্ছোভির্নক্ষত্রেঃ শ্ময়মানঃ প্রকাশমানো গ্োৌরিব ছ্যুলোক 

ইন সা গজোভিবন্রিক্ষগরদোশপিশেষৈঃ ম্ময়মানঃ শো্মালো গ্োধাদিতা ইব নীল- 

ব্ণং তরিক্ষ জার্যান্দিত্তো বথা জ্ঞায়তে তদ্ধৎ স্বসঞ্চারেশ কৃষ্ণীভূতে মার্গে জ্ঞায়তে 

গ্রচাশঘত ইত্ার্থঃ॥ (২ম 9৬) 
টি ৩ 

ী 

অথ সপ্তমী-- 

| | | | 
ন যে। কস্থাদভিদক্ষুব্বাং পশুনৈতি স্বযুরগোগাঃ। 

] | ] 
অগিঃ শোচিম্মা! অতনানুযঞ্জন্কষ্ব্যথিয়ম্বদয়ং ন তুম 1৭| 
০০০০৭ 

৯ জথ প্পাঠঃ * 

| যঃ ্ি 
| | 

১ থি। অন্থাৎ। অভি। ধঙ্ষং। উব্বীমূ। পণ্ডঃ। ন। এতি। স্বযুঃ। পগোগাঃ। 

| | | | 

রঃ শোচিগ্মানূ। অতুনানি। উষণন্। কৃষাহব্যবিঃ। অন্বদরৎ। ন। ভূম।18% | ৮ 



৫৬ ধখেদ-সংছিত। | [২ মঙ্ুল। ১ অন্থবাক) ও সৃক্ক। 

যোনিরঘাস্থাৎ বিবিধং তিষ্ঠতি ব্যাপ্রোতিবি শ্বং তথা যোইগ্লিরব্বাং বিজ 
পৃথিবীং লর্ববাং অভিধক্ষৎ আিমুখোন প্রবর্ধমানো ভবতি ॥ উতে অপি যচ্ছযোগা, 

নিহস্তেতে ॥ সোহগ্নিঃ পশুর্ণ পশুরিব যথা জাতঃ পণ্ডঃ গ্বচ্ছন্দেন চরতি তথা 

 গ্বয়মেবগচ্ছন অগোপাঃ গোপরহিতঃ নিয়ামকধর্জিত ইত্যর্থঃ এতি গচ্ছতি। কিং 

কুর্বন? শোচিস্মান্ গ্রকুষ্ট দীপ্তিঃ কষ্চব্যথিঃ কৃষ্কবর্ণং প্রাপ্তা দগ্ধা ব্যথাকরাঃ কণ্টকাদয়ে৷ যেন 
তাদৃশঃ লন্ ভূম অত্যধিকং অশ্বদয়ৎ ন আস্মাদয়তী বরৃক্ষ গতান্ রান অতগানি 
লততানি নীরসানি বা তক্ুগুল্সদীনি উষ্ণন্ দহর্রেতি॥ (২অ--৪স--৭ধ )| 

অথাষ্টমী-_ 
| | | | | 

নু তে পূর্বন্থাবলে। অধীতো তৃতীয়ে বিদথে মন্ম শংলি। 

| ] | | | 
অস্মে অগ্নে সংযদ্বীরং বৃহস্তং ক্ষুমন্তং বাজস্য পতাং রয়িং দাঃ ৮। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ্ | | | 
ন্ব। তে। পূর্বস্ত। অবলঃ। জধিংইতৌ। তৃতীয়ে। বিদথে। মন্ম। পংদি 

| | | ' | 
অন্মে। ইতি । অগ্নে। লংযতহবীরম্। বৃহস্তম্। ক্ষুহমন্তম। 

1 
বাঞজজম। সুহকপত্যম্। রয়িম। দাঃ ]৮॥ 

হে অগ্রে! তে তব্সন্বন্ধিনঃ পূর্বন্ত পুর্বং যাগসময়ে কৃতস্যানসে!ইভিততত্ণ 

অধীতৌ স্মরণে সতি তৎশ্বৃত্যান্থ অগ্াপি ভৃতীয়ে নিদখে যাগে ভৃতীযসবনে য 

গ্রাতরনুবাকসন্থদ্ধিনাং আগনেয়োসন্তাশ্িনানাং মধ্যে অন্যতমে তৃতীয়ে ক্রতৌ মন মনা 

স্তোত্রং শংলি অশংলি শশ্যতেহল্রাভিঃ। হে অগ্নে। ত্বং চান্ষে অন্মত্যং যী! 

লংযতো বীর! ষন্মিন্ তাৃশং বৃহস্তং মহাত্তং ক্ষুমন্তং শব্দবত্তংত কীতিমন্তং বাং তু 

তক্ষপমন্্ শ্বপত্যং রয়িং চ দাঃ দেহি। (২আ__৪নু-.৬খ)॥ 

অথ নবমী। 

ূ | ূ ট্রন 
বয়! যথা। গৃৎলমদাসে! অগ্নে গুহ! *বন্বস্ত উপরা ভি 

| পালার 
স্ুবীরালো! অভিমাতিষাহঃ স্মৎ সুরিত্যো গৃণতে  তদয়ে! ধা! ১1 



ই পক) ₹ অধ্যায়, ২৬ বর্গ।]  গঞ্টমং সুক্তং। ৫২১ 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-_ 

| ৃ ূ | 
বয়া। যথা। গৃৎসহমদাসঃ| অথে। গুহ!। ব্যস্তঃ। 'উপরান্। অভি। স্ুরিতি। সথ্যঃ। 

ৰ | | | 
পুইনীরাসঃ। অভিমাতিহসহঃ | ম্মখ। স্ুরিইভ্যঃ। গৃণতে। ভং। বয়ঃ। পাঃ॥৯। 

আজ 

হে অগ্নে! ত্বয়া রক্ষকেণ বথন্তঃ ত্বাং সম্তজন্তঃ গুংসমদ| ঝষয়ঃ আত্মনি পারোক্ষোণ 

বটনং। যথা গুভা গুহায়াং বর্তমানান উপরান উপরূষণসাধনান্ উপরি উৎকুষ্টে 

বর্ঘমানা্বাধন নিশেষানভিস্থ্যঃ অভিভনেয়ুঃ স্বাধীনান কুর্ঘাই। যদ্ধা গৃঢান্থপরান্ উপরি 
ঘধিকত্বেন বর্তুমানান্ পাপানতিস্াঃ অভিভবেঘুং তগা কুব্বিত্যর্থয ॥ কীদৃশাঃ সুবীবাসঃ ? 

(শাতনপুঝাদাপেতাঃ অন্িমাতিসহঃ বৈরিণাং পাপাদীনাং লোটারঃ কিঞ্চ স্থরিতো| 

(মধাবিজ্যো যঙ্জমানেত্যো গৃণতে ॥ ব্যত্যয়েনৈকবচনং | শবয়ভাঃ স্তোতৃভাঃ। যঙ্ 

দুরিদ্ো। যজমানেভ্যো গৃণতে স্তোজে চ ন্দৎ সুমৎ আতিগ্রভৃতং তন্তাদৃশং প্রদিদ্ধ 

 ধয়োহমং ধাঃ পেহি ॥ (২ম ৫৯) | 

ইতি দ্বিতীয়স্য পঞ্চমে পঞ্চবিংশো বর্গ ॥ ২৫ ॥ 

পঞ্চমং স্ক্তং | 
হি 

হোত] জনিষ্টেতার্টর্টং পঞ্চমং স্থক্তং | সোমাছাতেরারসমাথে়মানুটুভং হোতাক্টাবানুট- 
ত্নক্রান্তযু। প্রাতরন্ুবাকাশ্বিনশক্রয়োরাগ্রেয়ে ক্রভাবস্ত বিনিয়োগঃ | হত্বিতঞ্- 

যো হোত! জনিষ্টেতি চতুর্বিংশেইন্যপীদমেবান্গাং স্ত্রিতম্। চতুর্মিংশে হোতা জগিষ্টে- 

হজামিতি। আভিগ্রবিকে দ্বিতীয়েহনীদযেবাজ্যং দ্বিতীয়স্ত চতুর্বিংশে নাজামির্তট- 

দিষ্টতাৎ॥ (২ম-৫স)॥ 
ক তী 

ষ 

তত্র প্রথমা । 

| | | | 
হোতাজনিউ চেতনঃ পিতা পিতৃত্য উতয়ে। 

| । | 
প্রক্ষং জেগ্যং বন শকেম বাঁজিনো যমম্ | ১। 

»-* অথ পদ-পাঠঃ *- 

| | | 
(হোতা। অজনিষ্ট। চেতনং। পিতা । পিতৃহভ্যঃ। উততয়ে। 

এ চি ক ধা 21 
গরযক্ষন। জেন্যম। বনু। শকেম। বাঞ্জিনঃ। বমম্।১| 

গা 



২২ খথেদ-সংাহত| | [২ মণ্ডল, ১ অন্থবাক, ৫ সৃ্ধ। 

হোতা হোমনিম্পাদকঃ চেতনঃ চেতরিতান্মদনৃঠিতন্ত পিত! পালকোহম্মদ্ যত 

ঈদৃশোহগ্রিরজনিষ্ট উৎপন্নঃ| *কিমর্থং? পিভৃভাঃ পালকেভ্যো য্জমানেত্যঃ। ঝরে 

চতুর্থী। তেষামৃতয়ে রক্ষণায় চ বয়ং চ বাদ্দিনঃ হবিল ক্ষিণাননবন্তঃ সন্তঃ প্রাঙ্গ 

গ্রকর্ষেণ পুজ্যং জেন্যং জেতব্যং যমং বখগ়িতব্যং বন্দু ধনং শকেম শক্তা ভুয়ান্ম লকধমিতি 

শেষঃ| যত্বা বাজিনোইব্ম্ত যমনং কর্তৃং শকেম প্রযক্ষং জেল্যং বনধনমিতাপমান 

উক্তলক্ষণং ধনমিব তৎ যথা বরোদ্ধং শরু/মন্তদ্বৎ ॥ (২ম-_৫স--১)| 
চি রী 

গু 

অথ দ্বিতীয়া_- 

ূ | | | 

আ] মন্মিনংসপ্তরশ্য়স্তত। মক্তস্ত নেতরি। 

| | 

মনুঘৈব্যমঞ্টরমং পোতা বিশ্বং তদিম্বতি ॥ ২ | 

-_-* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

এ পাস 

| | | ] 
আ। যন্সিন। সপ্ত। রশায়ঃ। তত'ঃ। যজস্য। নেতরি। 

| | 
মন্থঘৎ। দৈস্যম্। অষ্টমস্। পোতা। নি তৎ। ইন্ততি ॥২। 

থে পপি 

৪ যক্তন্ত নেতরি যাগন্ত নির্ববাহকে 'শ্ষিশ্নগ্রৌ সপ্তরশ্বায়ঃ সপ্তসংখ্যাকা রঙ্িবনথাণ্া হোত্রক 

আততাঃ স্বস্থকণ্মতিঃ সর্বতে! ব্যাপ্তা তবস্তি। স পোতা পাবকো দেবানাং গোরা 

খতিগ্রপো বাগিশ্বন্বৎ মন্তুযুপোতৃবৎৎ দৈব্যং দেবো যজ্ঞস্তৎসন্বন্ধি অষ্টমমন্টতিক্নঘ 

তথবিশ্বং কর্তব্যঙ্জাতং সপ্তুহোত্রটকঃ লহ শ্থয়মষ্টমঃ লন্ ইন্বতি ব্যাপ্লোতি। রা 

লি্বাত্যরঃ। লস পোতেতি লক্বন্ধঃ। সপগ্ুহোত্রকৈহ সহাষ্টমো তৃহা তং: 

নির্ববহতীত্যর্থঃ ॥ (২ম-৫স্থ--২খ)॥ 

থ টিন, 

দধন্ে ঝা যদীমমু বৌচষাধি বেরুতৎ। 

| | | 

গরি হিশ্বামি কাব্যা নেমিশ্চক্র্ষিবাভবহ ॥ 51 



পক, ৫ গধ্যার। ২৬ বর্গ।|  পঞ্চমং সুক্তং | ৫২৬ 

--* অথ পদ-পাঠঃ ০-- 

| | | ৃ | 
ধে। বা। যৎ। ঈম্। অন্র। বোচৎ। বন্গাণি। বেঃ। উ*ইতি। তৎ। 

| | | | 
গরি। বিশ্নি। কাব্যা। নেমিঃ | চক্রম্হইব । জাভবং ॥ ৩ | 

সিটি ৮ 

পূর্বে মনে হোত্রাদ্ববৎ স্বয়মপি যজ্ঞং | নির্বহ তীতুযুক্রং | অত্র তু সর্নঘং তত্তদ।স্ুনা স্থিত 

[মের নির্বহতীত্যাহ। বা অথবা ঈমেনং ষজ্ঞং গামুলক্ষীকৃত্য যদ্দপিবাদিকং দপদ্ছে 

রযগ্তাধঘ1দিরাপঃ যানি ক্রহ্মাণি শস্ত্রাদীনি অনুব্ঠেচৎ অন্ুবক্তি হোত্রাদ্িরিেপ; আত্র বা 
'ভাতদযোজ্যং তত্লর্রবং বেঃ উবেরেব কাময়তে ক্ষানাতি বা। স্বপ়মনষ্ঠাতুং 

রমগি নিশ্বনি সর্ববাণি কাব্যাকাব্যানি কবযো মেধাবিন খাতিজস্তৎস্ধদীনি কর্মাণি পর্য্যকতবৎ 

[ভবতি স্বাযস্তানি করোতি ব্যাপ্পোতীতার্থঃ। ব্যান্তো দৃষ্টাস্তঃ_নেমিং বহির্বোষ্টনবলয়ঃ 

ফমিব রথানং যথ|! কাৎক্স্যেন ব্যাগোতি তহ্ধৎ ॥ (২ম ৫৩৭) 

ঙ চি 
চা 

অথ চতুর্থী 

৮. ও; | 
গাঁকং ভি শু চনা , শুচি; প্রশাস্তা ক্রতুনাজনি | 
টিপস সপ 

৬1 ৃ 
বিদ্ধা অস্য ব্রত। ফ্রধ। বয়াইবানুরেহতে ॥ 8 ॥ 

৮৩ অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | | | 
সসম্। হি। শুচিনা। শুচিঃ | প্রহশাস্তা। ক্রতুনা। অজনি। 
পি 

| | 

বিদ্বান। অস্য। ব্রতা। ঞ্ুবা। ব্রাঃংইব। অন্ু। বেহতে॥ ৪? 

| উচিঃ স্বযংশোধকঃ প্রশান্ত! দেবানাং এতন্ন/মক খন্দিক্ প্রশাসিতা বা যজ্ঞবিদ্নানাং 
নি ক্তুন! শোধকেনাগিহোক্রাদিকর্ণা াকং হি সহৈ বা জনি উৎপরঃ জাতমাত্র এব 
২8 সর্বাত গ্রশান্থা চ লনলিহোত্রাদিনির্বোোচা ভবদিতযর্যঃ। আস্থা গ্রবা ফ্রথাশি 
ব্গর্ধাবসাযীনি ব্রতা ব্রতানি ' কর্মাণি বিধান জানন্ যজজমানো বয়। ইব বিজ্তৃতাঃ' 
শধা ইবান্ুরোহতে ক্রমেণান্ৃতিষ্ঠতি ॥ ( ২ম--৫মৃ-+৪ধ। )॥ 

7 ডি ী 
চর 



৫২৪ খাথেদ-সংহিত।। [২ মগুল, ১ অন্গবাক, ৫ দুজ। 

অথ পঞ্চমী--- 

| | ও 
তা অন্য ,বর্ণযাযুবো নেষ্টুঃ সচস্ত ধেননঃ। 

| 
* কুবিতিস্থভ্য আনরং স্বগাবো। যা ইদং যযুঃ ॥ ৫ ॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
তাঃ। অন্য বর্ণঘ। আর়ুবঃ। নেটুঃ। সচন্ত। ধেনবঃ। 

| 
কুবিৎ। তিস্থইভাঃ | আ। বরম্। হ্বসারঃ। যাঃ। ইদমূ। মযুঃ॥ ৫। 

. যাঃ বক্ষাযমাণলক্ষণা অঙ্গুলম্ঃ ইদমন্থুচীয়মানং কর্ম যযুঃ প্রাপবস্তি অগ্ুতিষ্ঠতি 

আযুবঃ গন্য; ব্যাপ্তা ধেনবঃ প্লীণয়িজাঃ স্বসারঃ স্বয়ং সরিণোইঙ্গঈলয়ে। নেই, হবি 

তক্ষয়িতুঃ শোপয়িতুঃ পোষর্লিতৃঃ নেতুর্দাস্তাগ্নেঃ যন্ৈতক্নামক্ষ গাতগ বপস্ত তি 

গার্তপতাদিমন্তাঁনামপি বরং বর্ণং কুবিৎ নু তঃ সচন্ত সেবন্তে পরিচপপ্তি ॥ ( ২ম-৫০৫৫ 

অথ মণ্ঠী__ 
ৃ ৃ ৃ 

যদীমাতুরুপন্ষন। ঘ্ৃতং ভরস্তাশ্থিত। 

ূ | | | 

তাসামধ্বধ্যুরাগত্জো যাবা রষ্তীব মোদতে | ৬ | 

--* অপ পদপাঠঃ *- 

ৃ | | | | 

বদি। মাতুঃ। উপ। স্বসা। দৃতম। ভরস্তী। আস্থৃত। 

] | & ] | 

নাসাম। অধ্বর্ধাঃ। আইগতোৌ। যবঃ। বুষ্টাইইব। মোদতে |৬ |, 
হা এজ ক 

যদি যদ! মাতুঃ সর্বন্ত নির্্মাতৃভ,ম্যাঃ বেদিলক্ষণায়াঃ শ্বলা! স্বস্গ্থানীয়া ভব তং: 

সভী উপাস্থিত উপতিষ্ঠেদমিং। একবচনমবিবক্ষিতং,। জুহ্পতৃদ্ঞচবাঃ ঘওং রি 

তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ তা. তাদাং ভূহবদীনামাগতৌ যাগাক়্ প্রাণ্তো৷ পত্যাং গ 

এতন্লামক খরিগপঃ অধ্বরং কাময়মানো। বা যমগ্রিঃ মোদতে হস্ঘতি যে 

বৃষ্ট্য। যথা মোদতে তথ্বৎ॥ (২ম--৫শৃ- ৬খ )॥ 



২ ভাটক। ৫ অধ্যায়, ২৩ বর্গ। ] পঞ্চমং সুক্ঞং । 

অথ সগ্তমী। 

৫২৫ 

ও ব্বঃ স্বায় ধায়সে কগুতাস্বত্িগৃত্বিজম্ ] 

ূ | |: 
স্তোমং যঙ্ঞং চাদরং বনেমাররিম। বয়মূ ॥ ৭॥ 

--০ অথ পদ্পাঠঃ *-- 

11 | স্বঃ। স্বায়। ধায়লে। কৃথুতাম। খত্িক। খত্বিজযূ। 

ৰ 1 | 
তোমম্। যজ্ঞম্। চ। আঙ। অরম্। বশেম। ররিম। রয়ম ॥৭& 

আযমগ্রঃ স্বঃ স্বয়মেব স্বীয় শ্বকীয়ায় ধায়সে কর্মণে হবিষাঁং ধারণায় বা খত্বিক হোতা 
দণি্টেতাদিনোক্লক্ষণো  হোতৃপোত্প্রশান্ত্রীত্ুত্িগ্রূপঃ লন খত্িজং আত্িজ্যং 
আংপ্রধানোহং বং নির্দেশঃ দেবধিগরূপঃ লন ধিজং মাপুমাগ্ঠিজাং কুণুতাং 
কণোভ। বয়ং ৮ তদনুগ্রহাৎ আদনভ্তরমেব স্তোত্রংধ যজ্বং চ 

গমপি 'অপং অলমতার্থং বনেম লম্ভজেমহি ররিম দদেমহি চ হবিঃ। যন্ধা 
বণেম যঞ্জং মঙ্জযযাগ্যং হবী ররিম॥ (২ম-৫স-৭থ.)। 

তদাশ্রয়ং 

স্তোমং 

খ ঙ 
ঙ 

অথাষ্টরমী-_ 
| ৃ | 

যথা বিদ্বা অরস্করদিশ্বেভো। যজতেভ্যঃ | 

| | 
অধমগ্রে তবে অপি যং যজ্ঞং চকুম। বয়মূ॥৮।॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

1 | | | | মখা। বিদ্বান। অবমূ। করৎ। লিশ্বেত্যঃ। যজতেভ্যঃ | 

| | | 
| অগে। ত্বেইতি। অপি। যমূ। যক্তয। চকুম। বয়ম্॥ ৮॥ 

॥ 

২ আগে! বিঘান্ খমমাহাত্মাতিজঃ প্রয়োগজ্জো বা! য্জমানো বা যখ! বিশ্বেত্যো 
্ কি তিভাঃ লব্ষেভ্যো যজনীয়েত্যো দেবেত্যঃ অরং পর্যাপ্ত করৎ কুর্য্যাৎ তথা ত্বমন্ু- 

মৃহাণেত্যর্থ! । উহাখা তি টি ১১১৫ পি তি 2 টি 



৫২৬ খখেদ-সংহিত। | [২ মণ্ডল, ১ অন্ুবাক, ৬ নৃতব। 
$ 

অপিরেবার্থে। তবৈব ত্বত্ভ্রীত্যর্থঃ। ত্বমেব তণ্মাত্বং সর্ববদেবার্থাগং ততদ্খতিগ বূগ; 

লণ্ নির্বহেত্যর্থঃ ॥ (.২ম-৫শ্-৮খ)॥ 
ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে ষড়বিংশো বর্গঃ ॥ ২৬ ॥ 

যষ্ঠৎ সুক্তং। 

ইমাং মহত্যক্র্ং ষষ্ঠং স্ুত্তং | লোমাহত্যার্ষমার্নেয়ং গাষত্রং | ইমাং মে গাগুরং হীতাু- 

ক্রান্তম্। প্রাতরন্ুবাকা শ্বিনশ্্য়ো গাঁয়তরোচন্বস্তও বিনিয়োগঃ | শুত্রিতর্চ -ইমাং গে 

অগ্নে সমিধমিমামিতি ত্রয়াণামুত্তমামুদ্ধবেদিতি । অপরাদ্িক্যামুপসদীমাং মে অগ্নে মৃমিধ 

মিতি তিশ্্র খচস্ত্রিরত্যস্ত/নবসামিধেন্ঠঃ কৃত্যা বিনিযোক্তব্যাঃ। অথোপসদিতি থণ্ডে গুত্িতং- 

ইমাং মে অগ্নে লমিধ মিমামিতি তু লামিধেন্য ইতি ॥ (২ম) ॥ 

তত্র প্রথম1-- 

| রা 
ইম।ং মে অগ্নে সমিধমিমামুপসদং বনে । 
০০ 

| | 
ইম। উযু শ্রুপী গিরঃ॥ ১ ॥ 

--৭ অথ পদপাঠ; *-- 

॥ | | 

ইমামূ। মে। অগ্রে। সমৃহইধম্। ইমাম্ | উপহসবম্। বনেরিতি। নানঃ। 

| | 

ইমাঃ। উপ ইতি | স্ু। শ্ধি। গিরঃ | ১৪॥ 

ছে অগ্নে! মে মদীয়ামিমাং আধীয়মানাং সমিদং উমামুপসদং উপমূদ্নস।পনামাহ্ধিং 

উপসদ্যাগে ক্রিয়মাণাং বা বনেঃ সম্ভজেথারঃ তথেমাউ ইমা অপি গেরঃ গ্ততীঃ শু 

লুঠু শ্রুধি শৃণু॥ (২ম-৬স্থ-১৭)॥ 

অথ দ্বিতীয়1--- 

ূ রানা 
আয়াতে অগ্রে বিধেমোজে ণনপাদশ্বমিষ্ে। 

| 
এন। সুক্তেন নজাত ॥।২॥ 



২ জষ্টক) € জগ্যা, ২২ বর্গ।]  ফষ্ঠং সুক্তং। ৫২৭ 
--* অথ পদ্বপাঠঃ *-_- 

। | | আয়া। তে। অগ্নে। বিধেম। উত্জঃ। নপাৎ। অশ্বম্ইইট্টে। 

| 
এনা। ন্ুইউক্তেন। স্ুুইজাত ॥ ২] 

হে অগ্নে! তে ত্বাং অয়া অনয়া আহ্ত্যা লিধেম পরিচরেম। হে উর্জো নপাং বস; নও তন্য ন গাতয়িতব? | হে অহমিট্টে ব্যাপকঘজ্ঞ যদ আতুক্রিয়মাণং বন্ধ 
তদিচ্ছতীতি অশ্বমিষ্টিঃ সংত্বরমাণাছাপ সদাচরস্তি তে কশ্খুতিঃ লমন্বরস্ততে তিঅঃ স্বামিধেনী- 
রনৃচ্য তিআো দেবতা অবজন্নিতি ব্রাহ্মণং (৭ ব্রাৎ ৩৪৫ )। তাতৃশাগ্নে! তে তাং অনয়। 

এনা এতেন সক্তেন স্তোত্রেণ 

(২খম--৬হ-- ২৭) ॥ 

হভা। বিধেম পরিচরেম। তথা হে সুদ্জাত শোভনজনন | 

্লীণয়েমেতি শেষঃ। যদ্া স্তহ্াপবৃংহিতেন বিধেম ॥ 

্ ন্ 

অথ তৃতীয়!__ 
| | ঃ 

ত্বং তা গিরডিগির্বণসন্দ্রবিণন্থ্যং উ্রবিণোদঃ| 

| | 
সপধ্যেম সপধধ্যবঃ ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

|. 
তম্। ত্বা। গীঃইভিঃ। গিব ণসমূ। প্রবিণস্থাম্। দ্রলিণঃইদঃ| 

| | 
লপধ্যেম। লপধ্যেবঃ ॥ ৩॥ 

ক উরি 

হে জবিগোদঃ পনস্ত দাতঃ অগ্নে! তং তাতৃশং গির্বণসং গীনভিঃ স্ততিভিবননীয়ং 
ধণঙ্গাং হবিলক্ষণধনেচ্ছ ,& ত্বা ত্বাং সপরধ্যবঃ পরিচরণকর্তারে| বয়ং গীতিঃ স্বতিভিঃ 
পপধোম পরিচরেম ॥ ( ২ম--৬স--৩ঞ ) ॥ 

অথ চতুর্থা-- 
| | [ 

গ বোধি সূরিপ্ম্ঘবা, বনুপতে বন্থুদাবন্। 

| | 
যুযোধ্য ১্যদ্দেষাংলি ॥ ৪ ॥ . 



৫২৮ খাখেদ-সংহিত| | [২ মগুল, ১ অন্থবাক, ৬ সৃজজ। 

--৬ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | : 
লঃ। বোধি। হুরিঃ। মঘহবা। বস্ুংৎপতে | বনুহদাবন্। 

| 
যুযোধি | অন্মৎ | ঘ্বেষাংসি ॥ ৪॥ 

বন্থুপতে ধনপতে বন্পুদাবন্ 'মঘবা অন্লবান্ সুরিব্বিদবান্ প্রেরকো বা। জ উত্তরণ 
কম্বং বোধি বুদ্ধান্ব অন্যদীয়ং স্তোতং। কিঞ্চ হে অথে! বেষাংলি থে নম্মদপ্মাতো বৃ 
পৃথনুর | (২ম-_৬স_-৪খ )| 

গু 
চে 

অথ পঞ্চমী-- 

ৃ | ূ 
স নো বষ্টিং দিবস্পরি স নো বাজমনবর্বাণযূ। 

| ৃ 
স নঃ সহত্বিণীরিষং ॥ ৫ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- রর 

| | | 
লঃ। নঃ। বৃষ্টিমু। দিব£| পরি। লঃ। নঃ। বাঞজম্। অনর্বাণথ্। 

। ] 
লঃ। নঃ। লহতিণীঃ | ইষঃ ॥ ৫॥ 

লঃ ল এবারিঃ নোহম্মদর্থ দিবস্পরি ছ্যুলোকাদস্তরিক্ষাৎ, পরীতি পঞচসথরথানুবাদী বং 
করোতীতি চ শেষঃ। ল এব নোহম্দর্থমনর্বাণমবিচলমনল্পং বাজং বলং দদাতু। তথ 

লহত্রিণী; অপরিমিতপ্রকারাণি ইঃ অন্নানি ল এবাগিরোহস্মভাং দদদাতু ॥ (২ম ৪%-4)। 

অথ ষষ্ঠী-_ 

| । 
ঈড়ানায়াবন্াবে যবিষ্ঠ দূত নে! গিরা। 

|. ৃ 
যজিঠ হোতরাগহি ॥ ৬। 



২ অঠুক। ৫ অধ্যায়) ২৭ বর্গ। ষষ্ঠং-সুক্তং | ৫২৯ 

_* অথ পদপাঠঃ *__ 
৫.1| | | 

ঈড়ানায়। অবস্যবে। যখিষ্ঠ। দৃত। নঃ। গিরা। 

ূ 
যজিষ্ঠ। হোতঃ। আ। গহি ॥ ৬ | 

হে যবিষ্ঠ যুধতম ! দত দেবানাং যজ্ঞা্িহুচক ! য্জিষ্ঠ 
দেবানামাহ্বাতরগ্নে | নো গিরা অন্দীয়য়া স্তত্যা ঈঢ়ানায় পুজ 
মদর্থ আগহি আগচ্ছ ॥ (২ম-৬শ--৬খ) ॥ 

চি ক 

অতিশয়েন যষ্টন্য! হোতিঃ 
ঘিপ্রে অবস্তবে স্বরক্ষণ মিচ্ছতে 

অথ সপ্তমী-- 
| ূ “| অন্তহাগন ঈয়সে বিদ্বাগ্তন্মোভ়। কবে। 

| | 
দুতো জন্যেব মিত্র্যঃ ॥ ৭| 

--* অথ পদপাঠ:,*-- 
] | | অন্তঃ। হি। ভগ্নে। ঈয়সে। বিদ্বান। জন্ম। উন্তয়া। কবে। 

| | দুতঃ। জঙ্যাইইব। মিক্রাঃ ॥ ৭1 

২ কবে মেধাবিরগ্রে! অন্তর্জনানান্ত হৃদয়ে ঈয়সে হি গচ্ছসি জানাসি বা হিঃ ল হোত *ন* ৩৫৮) সেহ দৃতাং চিকিত্বণ অস্তরীয় স ইতাদি মনতাস্তরপ্রসিদ্ধিগ্যোতনার্ঘঃ। দৃশবং ? উভয়া উ্মবিধানি জন্মজন্মানি য্ুণ।ং যজমানানাং হষ্টবযানাং দেবানাং চ লস্কীনি দন জানন্ সন ঈয়স ইতি লক্বন্ধ:। তত্র ৃষটান্তঃ-অন্টে! জনেত্যো হিতঃ মিক্রযো শিষেণ মিত্রেত্যো হিতো দুত ইব স যথা প্রজানাং চিত্তবৃত্তিজ্ঞানায় রাজ্ঞা প্রেরিতঃ পাং মনো জামাতি তদ্বং ত্বমপ্যন্মাকমস্তরীয়প ইত্যর্থঃ ॥ (২ম--৬স্ব--খ )। 
দানি * 

অধথাষ্টমী। 
রঃ | . | সবি! আচ পিপ্রয়ে। যক্ষি চিকিত্ব আনুষকূ। 

| ৃ আচান্মিনৎলতদি বহিষি॥ ৮॥ 



৩০ খখেদ-সংছিতা। [২ মণ্ডল, ১ অস্থুবাক, ৭ সৃক্ত। 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| 
সঃ। বিদ্বান। আ। চ। পিপ্রয়ঃ। যক্ষি। চিকিতঃ। 

] 
আনুষক | আ। চ। অন্মিন। লৎংলি। বহিষি॥৮| 

হেঅগ্নে! সত্বং বিদ্বান বিশেষাভিজ্ঞঃ সন আচপিপ্রয়ঃ সর্বতোহস্মান্ পূরয় চ কাটৈঃ 

হে চিকিত্বশ্চেতনাবান্ আন্বষক্ অনুক্রমেণ যাক্ষ যজ দেবান্ আসৎমি আসীদ চা্গিন 
ভীর্ণে বহিষি॥ (২ম--৬শ্থ-৮খ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমে-্ুুবিংশো বর্গ? ॥ ২৭ ॥ 
গা ৪ 

সপ্তমৎ সুক্তৎ | 
£ শ 28 

০ 41 ১৪ সত 
8ঃ সপ্ত 60 

শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠেতি যড়খভং সপ্তমং সক্ষং | সোমাহুত্যার্ষমগ্রেয়ং গায়রং | গ্রাতির। 

বাকাশ্বিনশক্ত্রয়োর্ঠায়ণ্ে ছন্দগ্তন্ট লিনিয়োগঃ | পুর্ব স্ুক্ত এবোক্তঃ। শ্রবণ 

কর্মণ্যাগ্যা। বিনিযুক্তা ॥ (২ম-পস্থ )॥ 
গু 

ও 

তত্র প্রথম1--- 

| 01 | 
শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতা গ্রেছ্যুমন্তমাঁভর | 

| ূ 
বসো পুরুষ্পৃহং রয়িমু॥ ১। 

--* অথ পরপাঠঃ *-- 

হা | | 
শ্রেষ্ঠটমূ। যনিষ্ঠ। ভারত । অগ্নে। দ্্যইমন্তমা। আ। ভর। 

| | 
বলো। ইতি পুরুহস্পৃহম। রগ্লিম॥ ১। 

হে অগ্রে! যনিষ্ঠ যুবতম! হে তারত তরতা খ্বত্বিজঃ তেষাং লবন রি 

অধবর্ধাদিভি? মন্থনহবিঃস্তো ব্রা দিনা ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ তাদুশ ! হে বলো বাসকব্যাপ্ত বা] রি 

. জ্পান্পে! শ্রেষ্ঠং অতিপ্রশস্তং ছ্যমন্তং দীপ্তিমস্তং পুরুম্পৃহং বহতিরধিতিঃ ্পৃহণীয়ং রয়িং 

আতর আহর ॥ (২ম-পল--১খ)॥ 



২ অক, ৫ অধ্যায়, ২৮ বর্গ। ] সপ্তমং সৃক্তং | 

অথ দ্বিতীয়া-_ 

৫৩১ 

রা | | মানে! অরাতিরীশত দেবন্য মতর্যস্ত চ। 

| 
' পর্ধিতন্ত! উতদ্বিষঃ ॥ ২1 

--* অথ পদপাঠঃ *__. 

] [ | মা। নঃ। অরাতিঃ। ঈশত। দেবশ্ত। মণ্ত্যন্ত। ট। 

| 
পযি। তস্যাঃ। উত্ত। দ্বিমঃ ॥ ২) 

হে অথ! তদনগ্রহাৎ মোংশ্গান বাতিঃ অদানহ শক্রত্রং | বদ্ধ ছন্দশ্তরাতিশব্দঃ 
মঞক্সাচী শ্বীলিঙগে! ভবতি | অদাতা শত্রঃ*মা ঈশত পবাভপ্তুং শক্তো মা ভূৎ মা বিযয়ী- কর্্যাং। অব্াতিবিবশেয্তে | দেবশ্ত চ মর্তাস্ত চ স্পিশা তৈঃ কাধিতা উভ্ভ অপিচ ত ন্ 
উততগানপয়াঃ দ্বিষঃ অন্মররাতেঃ পর্ধি পুরয় ॥ (২ম-৭-২৭) ॥ 

ঙ ধক 

তী 

অথ তৃতীয়া__ 
ৃ | | | বিখ্বা উভ ত্বয়া বয়ং ধার! উদন্য। ইব। 

| ী 
অতি গাহেমহি দ্বিষঃ ॥ ৩ | 

--* অথ পদপাঠঃ *__ 
| | | | বিশ্বাঃ। উত। ত্বয়া। বয়ম। ধারাঃ। উদন্তাঃহইব। 

| | | 
অতি। গাহেমহি। দ্বিষঃ] ৩। 

উত অপিচ হে 
উষদবধিনীধ | 
গতিজম্য গচ্ছেম। 

অগ্নে! বং তুগ্রহাৎ বিশ্বা দ্বিষঃ সর্বানপি দেন উদন্যা ধারা ইব 
অরপ্বতীরিব ত্বনা আত্মনৈব অন্ভনিরপেক্ষেণাতি গাহ্মহি 
(২ম--৭স--৩ধ) | 

জজ ্ঁ 
ক 



8৩২. | থণেদ-সংহিতা | )[ ২ মণ্ডল, ১ অন্ত্বাক, ৭ সতত 

অথ চতুর্থী. 
| | 

শুচিঃ পাবক বন্দ্যোগ্নে বৃহদি ঈরোচসে। 

তং ঘৃতেভিরাহতঃ ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপ1ঠঃ *-- 

| | | 
শুচিঃ | পাবক। বন্দাঃ। অগ্নে। বৃহৎ। বি। রোচসে। 

০ জা) ০৫৪ জি 

| 
ত্বম। ঘ্ৃতেভিঃ। আহইহুতঃ ॥ ৪ | 

হে পাবক শোধকাগ্নে! শুচিঃ শুদ্ধোবন্দ্যঃ নমস্কার্ধযাঃ লন রত মং 

অতাধিকং নিরোচসে বিবিধং দীপ্সে। যতত্বং ঘুতেভিঃ দৃতৈরাছতঃ স্মন্তাৎ দিঁড। 

অতো বিরোচসে ॥ (২ম-৭ন্--৪খ) 

অথ পঞ্চমী-_. 

| | | 1. 

ত্বং নে! অমি ভারতাগ্রে বশাভিরুক্ষতিঃ। 

] 1 

অ।পদীতিরাহ তঃ ॥ ৫ ॥ 
সপ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
| | | 

ত্বম্। নঃ। অসি। ভাবত। অগ্নে। বশাতিঃ। উক্ষহভি:। 

| । 
আষ্টাহপদীতিঃ। আইছতঃ ॥ ৫ ॥ 

হে ভারত খত্িজাং পত্রস্থানীয়াগধে | নোহপ্বদীয়ঃ তং লশাতিঃ বন্ধ্যাতিঃ গোতি। 

উক্ষতিঃ সেক্তৃভিব্বলীবর্দৈঃ অষ্টাপদীন্তিগর্ভিনীতিশ্চানতঃ আরাধিতোইসি ॥ (২ম-হ-৫€ ॥ 

অথ ধঠী-_ 
| | | 

দ্রবন্নঃ সর্পিরাস্থতিঃ প্রত্বে। হোত! বরেণ্যঃ। 

1 | 
সহলস্পত্রে। অদ্ভুতঃ॥ ৬ 



২ অটক, ৫ অধ্যায়, ২৯ বর্থ।) অইমং সং । রি 
স্"০ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| 
বরেণ্যঃ| 

| ৪7:21 | ভ্রইঅন্লঃ। সর্পিঃহআস্মতিঃ। উঃ | হোতা। 

নু 
সহঃ প্ুত্রঃ। অত ॥ ৬ 

দরবন্ত্রঃ দমিন্রপান্নঃ লর্পিরান্থতিঃ লর্পিরা শৃয়তে আমিচ্যতে যণ্মিন্তাদৃশঃ প্রত্বঃ গুবাতনঃ হোতা হোমনিষ্পাদকং বরেণো। বরণীয়ঃ সহলম্পূত্রঃ লহপো! বল পুত্রস্থানীয়ঃ 
বরেনোৎপন্ত্বাৎ অদ্ভুত আশ্চ্ধ্যভূৃতো রমণীয় ইত্যর্থ:। 
মামনুজানাত্িত্যর্থ) ॥ (২ম-৭সৃ--৬খ)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চমে অষ্টাবিংশো বর্গ; ॥ ২৮ । 

এবং মহানুভাবোহগ্রি 

অটমং সুক্তং। 
৩ ঙ স্পা 0. উঠ সপ 

বাজয়রিবেতি ঘড় প্রচমষ্টমং সৃক্তং লোমাছতেহশব্দা সুবৃততস্যাভা বান্মগুলভ্রষ্টা গৃৎসমদধষিঃ। অগিনে বতা। হি শব্দাদগায়ত্রীচছন্দঃ অস্তযান্রপ্ বাজযুননিবান্তযাুষ্বিত্যন্ুক্ান্তম্। গ্রাতরন্থ-. বাকাস্বপশ্্রয়োস্ত তীয়স্থক্তত্বেনান্তোততমাধক্ষি ত্য বিনিয়োগ উত্তঃ ॥ (ম-৮স্থ)] 
ঙ ষ্ঠ 

তত্র প্রথম!-. 
রি নু ূ 

বাঙয়মিব নূ রথান্যোগ। আগ্রেরূপন্তছি। 

| ] 
যশস্তমস্থা মীহল,মঃ ॥ ১ ॥ ৭ ্ 

»-* অথ পদপাঠঃ *-- 

ূ ণ | | 
বাগয়নংইব। সু। রথান্। যোগাম্। অগ্নেঃ। উপ। স্তহি। 

৫] | যশঃইতমস্ত। মীহলুষঃ ॥ ১। 

'ঈ ক্ষিতীং অগ্েযৌগামস্থান্ উপস্তহি। কীনৃশনায়ে: ? শস্তমন্ত প্রবৃ- 
নাস বমর্থে শ্ুপাতে | পপি চষে আও পল | আপস ২৯7০5 ১১৮টি রিট 2222 লিট লী 



৫৩৪ খবেদ-সংহিত| | [২ মণ্ডলঃ ১ অগ্ুবাক চন 

দংবোধ্যং স্বতৌ দৃষ্টাত্তঃ-_বাজয়ন্লিব অন্রমিচ্ছন্ পুরুষ ইব। ল যথা অশ্বান,গমনায় ক? 
তদ্ৎ। যদবোক্তলক্ষণস্যাগ্রের্গযনপাধনান, রথান, স্বহি ॥ (২ম--৮স্থ-১খ)॥ 

7, ঙ 

৪ অথ দ্বিতীয়!-- 

| | | | | 
যঃ. হৃনীথোদদাশুষেজুধ্যে। জরয়ন্নরিম্ । 

| | 
চারুপ্রতিক আহুতঃ ॥২॥ 

--৭ অথ পদ্রপাঠঃ০-_ 

| | 
যঃ| ন্হনীথঃ | দদাগুষে। তনুর্যাঃ। জরমুন। অরিষ্। 

| 
চ:রুহপ্রতীকঃ। আহহুতঃ 1 ২॥ 

স্বনীথঃ শোভননয়নঃ অভুর্য: অজরণীয়ঃ অনতিভাব্ঃ চারুপ্রচীক£ খোপিনোপ- 

মে যোইস্তি পোইগ্রি; দদাণুষে' হবিদত্তবন্তে যজমানায় তদর্থং আবং 

মাশয়ন আহৃতঃ সমন্তাৎ আরাধিতো ভবতি | (২ম ৮২ )] 

8? ৫9৬ 7 সি 

512] শঞং অব্যন 

চি] চু $ 

গু 

অথ তৃতীয়-_ 

ূ ৃ 
য উশ্রিয়া দমেঘ্বাদোেযোষপি প্রশস্তাতে | * 

1 

য্ত ব্রতং ন মীয়তে॥৩॥ 

-”* অথ পদপাঠঃ *-- 
ক 

| | | ।. 

যঃ। উ* ইতি। শ্রিষ্বা। দমেধু। আ। দোদা। উদলি। গ্রহণ । 

| | 
যস্ত। ব্রতম্। ন। মীয়তে | ৩। 

ষ্ঠ চর অহঃগু 

যোইরিঃ শ্রিয্না জালয়াযুক্তঃ লন্ দমেযু গৃছেধু আ আগতা দোমা রাৰ্রিু উদ 
৫ পু ৮ ব। 1 

প্রশন্ততে ভূয়তে বন্থাগেব্রতিং কর ন মীয়তে ন হিংশ্ততে ন ক্ষীয়তে 

রণঃ ॥ (২ম -৮ন ৩ম) ॥ 



অক) ৫ পধ্যা়,২৯ বর্গ। ] অং সুক্তং। ৫৩৫ 

অথ চতুর্থী 

ূ 1 
আযং্ব১র্ণ তানুনা চিত্রে। বিভাতযচিষা। 

] 

অগ্তানো' অজরৈরভি ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| ূ । 
আঁ। যঃ। স্বঃ। ভানুনা। চিত্রঃ। বিহভাতি। অচিযা। 

[ 
অগ্রানঃ। অনু: অভি ॥ ৪ | 

দোহগিশ্চিতঃ চাষনীয়ঃ নানাবণৌ ব। অচিষা হ্বালয়। রশ্রিলমূহেন আবিভাতি নর্্বতো 

লে %র বৃটান্তঃ-র্নভানুনা কিরণেন স্্দা ইক ল যথা বিভাতি তদ্বং। কিংকুর্বন? 
11িটতযঃ জ!নসমূহৈঃ অভি সর্বতঃ অঞ্জানঃ বাঞ্জয়ন্ প্রকাশম়ন ॥ (২ম-৮সু-৪খ)॥ 

ধী ক 
চে 

অথ পঞ্চমী-_- 

| | | 
অভ্রিমন্থ 'স্বরাজ্যমগ্রিযুক্খানি বার্ধুঃ। 

| 
বিশ্ব। অধিশিয়ে। দধে॥ ৫.॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *- 

| | | ৃ্ 
আত্রম। অন্থ। শ্বহরাজাযম। অগ্রিম্। উকৃথানি। ববৃধুঃ। 

$ | 
বিশ্বাঃ। অধি। শ্রিয়ঃ। দধে।৫॥ 

অত্রিং শতণামনরনাং বা ভক্ষকং স্বরাজাং শ্বয়মেব রাজমানং,স্বারাজামন অভিলঙ্ষা ঘানি 

ওল শাণি বরধুং বধাত্তি ল চাঝিবিদ্বাঃ পর্ধা: শরিয়ট শোডাঃ অধি, খে 
সং ধারতি। ( খম-৮স্--৫খ)॥ 
| ্ 



৫৬৬ ধখেদ-সংহিত। |. [২ মণ্ডল, ১ অন্থবাক) 8৭ 

অথ যণ্ঠী_ 
| | ॥ | 

অগ্নেরিজ্স্য পোমস্থা দেবানামুতিভির্ধবয়ম | 

ৃ | 
অরিধ্যস্তঃ সচেমহাভিষ্আাম পৃতন্যতঃ ॥ ৬ ॥ 

--* অথ পদ্রপাঠঃ *-- 

| | ] | 
অগ্নেঃ। ইন্্রন্। সোমস্ত। দেবানাম। উতিইভিঃ। বয়মূ। 

| 
অরিষ্বজ্ত। সচেমহি। অভি। স্যাম। পৃতন্যতঃ ॥ ৬ ॥ 

800৮ পারা হার ও ভরা ৪8৫৮ রি খর আয এ 

অরিয্স্তঃ কেনাপ্যহিংস্কমানা বয়ং অগ্নেরিভ্্রস্ত পোমশ্য দেবানামন্টেযামপি উতিউ 

রক্ষাতভিঃ মচেমহি লঙ্গচ্ছেমাহ যুক্তা তবেম | তথা রক্ষ। যুক্তা বয়ং পৃতন্ততঃ গৃতনাথান 

ইচ্ছস্তঃ | শব্রনভিষ্যাম অভিভবেম। পৃতনাশবাৎ কচি কব্যধ্বর পৃতনস্যিলোগ 

ইত্যবর্লোপঃ ॥ (২ম-৮ম- ৬) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত পঞ্চমে একোনত্রিংশো বর্গঃ ॥ ২৯ ॥ 

বেদার্ঘস্ত গ্রকাশেন তমোহার্দং নিবারয়ন্। 

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্িগ্ভাতীর্থমহেশ্বরঃ,॥ ১ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরবৈদিকমার্গপ্রবর্তক-স্রা বীরবুকতৃপালসা মাজা ধুবদরেণ 

লায়ণাচার্যযেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে খকৃনংহিতাতাগ়ে 

দ্বিতীয়াষ্টকে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥ 

ও তত সারদতি। 



ঙ& 

খধেদ-সংহিত|। 
$০ 28 

ছিতীয়োইস্টকঃ। যষ্ঠোইধ্যায়ঃ। 

*শীগণেশায়'নমঃ | 
নস্য নিঃশ্বলিতং বেদ! যো বেদেত্যো!হখিলং জগৎ । 
নির্ঘমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্ঘযহেশ্বরম্ ॥ ১। 
বাগীশাছা।ঃ স্থমনসঃ সর্ববার্থান|মুপ কমে । 
মং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্থ্স্তং নমামি গজাননম্ | ২॥ 

শির 
ঙ 

নবম সুক্তং। 

নহোতেতি ষড়়চং নবমং কুক্তং 
অন্ভধাজিট্ূপ,। মগ্ুলাদিপরিভাষয়ািদে বত 
বৈটুতে ছনস্তস্ত বিনিয়োগ: । অধৈতন্ত ইতি থণড স্থত্রিতম্_নিহোত! হোতৃষদন ইতি জে ইতি। অগ্রিগ্রণয়নে আগ্ধে ধচৌ বিনিযুজে পঞ্চম্যাং পৌরমাস্থামিতি খণ্ড ধ্তমু-নিহোতা হোভৃষদনে বিদান ইতি ঘ্বেইতি। (হম--৯স্)| 

ঘৃৎ্সমদস্তাবং। নিহোতেভানুক্রান্তত্বাং। 
| প্রাতরন্থবাকাশ্িনশক্সয়োরাগ্েয়ে ক্রুতৌ 

অথ প্রথম। 
| ূ | ূ ৪ নি হোত! হোতৃষদনে বিদানতেষে। দীিঝা। অসদংস্থদক্ষঃ 

| | ূ মধবত্রত প্রমতির্ধ্ষনিষ্ঠঃ সংত্ং ভরঃ শুচিজিহ্বে অগ্নি ॥ ১ | 

--৬ অথ পদপাঠঃ ০-- ্ ] 
শ। হোত|। 

রর 2 ৰ দব্রতইপ্রমতিঃ | জীশ্রিকতত । শপ ০ ০৯ 

রা | 



$ ও 

৫৩৮ খাখেদ-সংহিতা। [২ মণ্ডল, ১ অন্ুবাক, ৯ শি 

গৃত্লমদ: স্তোতি। হোতা দেবানামাহ্বাতা বিদানো। বিত্বান ত্েষঃ প্রবৃদ্ধঃ দীপা 

দ্ীপ্যযানঃ নুদক্ষঃ শোভনবলঃং অদন্ধবরতপ্রমতিঃ অদন্ধানি অহিংসিতানি ব্রতানি কর্ধাণি 

যন্তাঃ সা অদন্ধব্রত পপ্রমতিঃ প্রকুষ্টা বুদ্ধিঃ যন্ত স তথোক্তঃ বলিষ্ঠঃ সর্ববস্ত বায়িতৃতষঃ। 

বাসয়তেস্জস্তস্ত ইষ্ঠনি রূপং ॥ সহত্রংভরঃ সহত্রন্তানেকবিধস্য ভর্তা বিহরণেন নানাবিপকগন্ 

ধারক ইত্যর্থঃ| যদ্ব। সহঅম্য সর্ববস্ত ভর্তা । তথা চ বাজসনেয়কমূ-_-লর্বং বৈ লহত্রং সর্বাং তর 

ইত্যেব তদাহেতি। গুচিজিহবঃ শুচিপীপ্তাজিহ্বা জালা যস্য স তথোক্তঃ। এবডাতোইগরি 

হোতৃষর্দনে হোভা ত্রসীদতীতি হোতৃষদনমুত্তবাবেদী ॥ অধিকরণেলুুটু ॥' তত্রন্যসদৎ নি! 

লীদতু। উদ্তার্থেতব্রাক্মণম্নিহবোতা হোতৃষদনে বিদ্বান ইত্যগ্রিবৈ্ব দেবানাং হোত! তষ্টৈ 

তদ্ধোতৃষদনং .যছৃত্তববেদীনাতিন্ত্েযো দীদ্িবা অসদৎসুদ্ক্ষ ইত্যাপন্োহিসতহিতবত্া 

দব্ধব্রত প্রেমতিরবসষ্ঠ ইত্যগ্রিনৈ্ব দেবানাং বসষ্ঠঃ সহত্রংভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্রিপিত্যোঙা 

অন্ত সহঅংভরতা যদেনমেকং সস্তং বন্ুধা বিহরন্তীতি ( এঁৎ ব্রা ১২৮ )॥ ( ২ম-৯ল-১৭)| 
প্ গু 

ক 

অথ দ্বিতীয় 

| | 
ত্বং দুতভ্তমুনঃ পরস্পাস্ত্ং বস্তু আরুষত প্রণেতা। 

খ 

1" | [ | । 
অগ্নে তোকস্টনস্তনেতনুনাম প্রযুচ্ছন্দী্যদোধি গে।পাঃ॥ ২। 

--* অথ পদ্-পাঠঃ *-- 

| | 
তবম। দু তমূ। উহতি। নঃ। পরহেপাঃ। ত্বম্। 

| 

বন্তঃ | আ। বৃষৃত। প্রহনেতা। 

| | ] | | | 

অয়ে। ভোকস্ত। নং। তনে। তনুনাম্। অপ্রহযুচ্ছন্। দীছ্যৎ। বোধি! গোপাঃ।২1 

হে বুধ অন্তিমতকলবর্ষক হে অগ্নে! তং দূতঃ আন্মদীয়ে যজ্ে দেবাহানার্থ 

দূতো ভব। ত্বমু ত্বমেব নোইম্মাকং পরম্পাঃ আপত্তাঃ পারফিতা পাতা ৮ ভব। কি তং বে 

বনুনো ধনন্ত আ৷ প্রণেত! অন্মদাতিযুখ্যেন প্রাপয়িতা তব। অপ্রযুচ্ছন অগ্রমা গণ, দীগ্ভৎ। 

দীদয়তিরদীপ্তিকর্দ।। শোভমানঃ ত্বং নোইন্খাকং তোকস্ঠ পুক্রপ্ত তনে তনোতি িস্তারয়ুতি 

কুলমিতি। তনঃ পৌত্রঃ তশ্মিন, আন্মদীয়ানাং তনূনাং গোপাঃ গোপার়িতা। তথা চ ব্রাহ্মণ 

অগিন্বৈদেবানাং গোপা অগ্নিমেবতৎ সর্বতো গোপ্ডারং পরিদত্ত আত্মনে 9 যজমানায় চি 

(পর, বা+ ১৮২৮)। তাদুশস্ধং ভ গোপায়িভা শুযামীতি খোধি বুধ ॥ (২-৯-২%? 



২ পষ্টক, ৬ অধ্যায়। ১ব্গ।] . নবমং সৃক্ঞং। 
৫৩৯ 

অথ তৃতীয়।-_- 

বিধেম তে পরমে জন্মন্সগ্রে বিদেম স্েখৈরণরে সধস্থে। 
উ রি ্ টা রং এ চে 

| | কার ণ 
স্মাদূযোনেরুদাবিখাষজে তং প্র তবে হবীংষি জুহার সমিদ্ধে ॥ ৩॥ 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | | 1 
বিধেম। তে। পরমে। জন্মন। অগ্নে। লিবেম। স্তোটিমঃ। অলরে। সাহস্থে। 

| | | | য্মাৎ। যোনেঃ। উৎ। আরিথ। ঘজে। তযু। প্র। হেইাত। 

| 
হবীংষি| জুভবে। সম্হঈদ্ধে॥ ৩ 

হেঅগ্রে! পরগে উৎকৃষ্টে জন্মন জায়তে প্রাদুর্ভপত।ন্মিন্নিতি জনুস্থানং ছ্োঃ তন্মিন্ 
লোকেহবস্থিতা ষ তে তৃভ্যং বিধেম গ্বতিভিঃ পরিচবেম | ভাবরে ছযলোকাদধস্তনে সধাস্তেহ- 
বিক্ষে স্থিতা য তুভ্যং স্তোমৈ স্তোত্রৈবিধেম পরিচবেষ | মদ্পম্মাগ্যোনেঃ পৃথিবীরূপা 
ছানাতবযুদারিগ উদগতো'হলি প্রাদু্ীতোহলি । তং পুথিনীগ্রদেশং সজ্জে পৃজয়ামি। তত্র 
রা সমিষ্তিঃ লমিধামানে ত্বে ত্বয়ি হবীধীঘি পুরোডাশাদীনি প্রদ্বহরে অধবর্ধ।দয়ং 
ছহব'ত॥ জুহোতেলিটিরপম্ ॥২ (২ম-৯স্_-৩গ ) | 

অথ চতুর্থী. 
| | সর বর হি বজায় খেতি রধঃ 

ৃ | | ৃ | বং হণি রয়িপভী রয়ীণাং ত্বং শুক্রেহ্ত বচগো মনেতা ॥ ৪ ॥ 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 
| ৰ : | গে। যজদ্ব। হবিষা। যলীয়ান্। টা দেম্। তবতি। গৃণীহি। রাধঃ। 

| | ই। অলি। ররিংপতি। ররীণাম্। দ্বমূ। শুক্রস্ত। বচসঃ। মনোতা॥ ৪ 0 



৫8০ ধথেদ-সংহিতা।  [২ামগুল। ১ অঙ্ুবাক,৯ সু, 

হে অগ্নে! যজীয়ান্ ষ্ট তমস্ত্বং হবিষান্দত্তেন যজস্ব দেবান্লংযোজয়। দেষ্ং দে 

রাখোংনরং শ্রী । শ্র্াতিক্ষিপ্রনাম। ক্ষিপ্রং অভিগৃণীহি দেবানাং পুরতঃ ইং স্বাছুতরমিদ। 
স্বাহৃতরমিতিঃক্রুহ|- যদ্ধা শ্রশ্ীক্ষিপ্রকারো ত্বং দেষ্গ দেয়ং রাধো ধনং অভিগৃরী? 
অন্রন্দাভিমুখ্োন ব্রুহি প্রযচ্ছেত্যর্থ: | দানসামর্ধ্যং দর্শয়তি। ত্বং রক্ষীণাং ধনানাং যূধ 

রয়িপতিঃ উত্তমধনস্ত পতিরসিহি যদ্ধ। রয়ীণাং রয়িপতিরিত্যত্ৈকে। রয়িশঝোইনুবাদঃ। 

ুকরু্ত দীপুপ্ত বচসঃ অন্মদীয়গ্ সতত মনোত। জ্ঞাত! তবসি। যদ্ধ মানগ্লিতা | ৪ | 

অথ পঞ্চমী-_- 

ৃ | 1 21 | 
উভয়ন্তে ন জ্লীয়তে বসব্যং দ্বাবেদিবে জায়মানস্ত দম্ম। 

| | | ঝ 
ক্ধি ক্ষুমন্তং জরিতারমগ্জে কৃধি পতিং স্বপত্যস্য রায়ঃ॥ ৫। 

--* অথ পদ্রপাঠঃ *- 

| | | | 
উতয়ম্। তে। ন। ক্ষীয়াতে। বসবাম্। দিখেহদিবে। জায়ুমানস্ত। দশ্ম। 

পপ পাত জটিটি সপ থা খ্যার ৯০৫৮ 

| | | 
কুধি। ক্ুইমন্তম। জরিতারমূ। অগ্নে। রুপি। নীল সুইঅপত্যন্ত । রাঃ ॥ ৫1 

দণ্র দর্শনীয় হে অগ্নে! দিবেদিবে প্রতিদিনমপ্রিহোত্রকালে জায়মানগ্ত তে 

উভয়ং *বসব্যং দ্রিব্যং ভৌমং চ বন্ু বশ্বাদিতাৎ দ্বার্থিকো য প্রতায়ঃ॥ তারৃশমুতয 

বন ন ক্ষীয়তে ন হীয়তে। অস্তোতয়বিধধন সত্ভাবে মন্ত্রবর্ণ; তং হাগ্নে দিথ্গ্ত বাজগি 

পার্থিবন্টেত্যব্রোক্তঃ (খ* সৎ ২২২৩)। জরিতারং তব স্তোত্রং কুব্বাপমমং 

যজমানং ক্ষুমস্তমন্নবস্তং কীত্তিমস্তং ব| রৃধি কুরু। কিঞ্চ দ্বপত্যস্ত শোতনাপতাযজঃ 

রায়ো। ধনস্ত পিং স্বামিনং কু কুরু ॥ (২ম-৯হ- ৫) ॥ 
ঙ্ী দু 

গু 

পাকমেধেপব্বণি পৃর্বেবছারগ্নপবনং তির ইষ্টয়ঃ কর্তব্যাঃ | প্রথমায়ামগ্রেধনী করত? 

3 ৃ +ননানীকেন 
পৈনানীকেনেতি যাঞজা।। তথা ততঃ দাকমেধা ইতি থণ্ডে সক্রিতম্-সৈনানীকে 

আবিদত্রো অন্মে হতি। 

অথ ষণ্ঠী--" 

ূ | | 
দৈনানী কেন হ্থবিদত্রে। অস্মরে বট দেব। আজি ঘণি। 

| 1. | ৃ | 
অদবেো। গেপ। উত নঃ প্রল্পা অগ্নে ছামছুতরেবদিনীহি | ৬1 

১ 

৭ সস 



(অ্টক৬ অধ্যায় ২বরগ।]  দশমং সুক্তং। ৫৪১ 

_* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | | | | | 
দঃ। এনা। 'অনীকেন। নুহবিদত্রঃ। অন্রে। ইতি। য্টা। দেবান্। আহযঘিষ্ঠঃ। স্ত্তি। 

] * | 
অদন্ধঃ। গোপাঃ। উত। নঃ। পরহ্পাঃ। আগ্নে। ছাইমৎ। 

উত। রেবৎ। দিদীহি ॥ ৬॥ 

হে অগ্নে! স তাৃশত্বং এনা অনেনানীকেন জ্বালাসমূহেন যুক্তত্বং সুবিদত্রঃ ুপ্রজ্ঞঃ 

পুনে! বাশ্মে অন্মাকং ভব। দ্েবান্ যষ্টা দ্েবানাং হবিঃপ্রদানেন পূজকঃ অযজিষ্টঃ 

হট তমঃ অদন্ধঃ কেনাপ্যতিরস্কতঃ গোপাঃ দেবানাং গোপায়িতা উতাপি চ নোহম্মকং 
চর দুরিতেত্যঃ পারয়িত! চ ত্বং ছ্যমৎ কান্তিযুক্তং উতাপি চ রেবং। ধনযুক্তং যথা 

তবতি তথা স্বপ্তি দিদীহি ক্ষেমেণ সর্ববতে| দীপান্ব ॥ (২ম--৯স্--৬খ।) 
ইতি দ্বিতীয়স্ত ষষ্ঠে প্রথমে! বর্গ; & ১ ॥ 

দশমং জক্তং | 
40222 

কী ও 

জোডুষে ইতি ষড়চং দশমং হুক্তং | গাৎ সমদং ত্রটুভমাগ্রে়ং। জোহুর ইত্যনুক্রাস্তত্বা 
সজপনিখোগঃ পূর্ববেণ লেজ 

তত্র প্রথম! । 

| | | | 
জোহুতত্র। অগ্নি প্রথমঃ পিতেবেড়স্পদে মনুষ! যৎ. সমিদ্ধঃ। 

| রা ৃ 
অং বধানো। অমৃতে। বিচেত। মর্মৃজেগ্ধঃ শ্রবস্ত ১ ম বাজী ॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 
| ৃ | | | শিইকঃ। অগ্িঃ। প্রথমঃ। পিতাহইব। ইড়ঃ। পদে। মন্তুধা। যখ। লম্ইইদ্ধঃ॥ 

| | ণ ! | 
| | 

৬, ব্লানঃ | অনৃতঃ। বিহচেতাঃ | মমূজেন্তঃ। শ্রবস্তঃ। লঃ। বাজী ॥ ১॥ 
জারা 

গৈ ্ ₹ ইঃ সরৈজ্ঞার্থং হ্যাতব্যো। হোতব্যে। বা। হ্রয়তে জু হোতের্ববা রূপম্। তাদৃশঃ 
মং অরিৈর দেবামাযবম ইত্যায়ামাৎ (প্* ব্রা, ১১)। মুখ্যো যোংগিঃ বৎ হু 

বঁ 



৫৪২ খাখেদ-সংহিত] | [১২ মুগ, ১. হ্যাক, ১, 

ইড়ঃ ইলায়াঃ পদে উত্তরবেদ্তাত্মবকে স্থানে মন্তুষা মু যজমানেন লযিদ্ধঃ সোহয 

পিতেব দেবানাং হুবিঃপ্রাপণে ন পালকো! ভবতি। শ্রিয়ং দীপ্তিং বসানঃ আচ্ছাদন 
'. অন্বতঃ মরণধর্দ্রর হিতঃ বিচেতাঃ বিবিধগ্জ্ঞঃ শ্রবস্তঃ | শ্রব ইতানুনাম তশ্যৈ | হি: বা 

বলবান্ সোহগ্রিম মৃজেন্তঃ সর্ব পরিচরণীয়ো। ভবতি। যঙ্লুগন্তাৎ কেন্তপ্রত্যয়ঃ ॥ ১। 
গ্ 

পু 

অথ দ্বিতীয়।-- 

| | | | 
শীয়। অগ্নিশ্চিত্রভানুর্ঘবং মে বিশ্বাহিগাঁন্ডিরমুতো। বিচেতাঃ। 

ৃ | | | 
শ্যাবা রথং বহতে। রোহিত। বোতারুষাহ চক্রে বিভূত্রঃ ॥ ২। 
চি পারার রত গ্যারি ওরস 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | | | | 
শ্রয়াঃ। অগ্নিং। চিত্রইানুঃ। হবম্। মে। বিশ্বাভিঃ | গীঃহতিঃ | অমুতঃ| বিহচেত।:। 

| | ূ ] | 
াবা। রথম্। বহতঃ। রোহিতা। বা। উত। ব্কষা। আহ। চক্রে | বিংভব্রঃ|২। 

গজ ওযা এর আআ জে ৬৮ 

অমুতো মরণধর্্রহিতো বিচেতা বিশিষ্ট প্রজ্ঞঃ চিএভানুঃ বিচিজ্রনীপ্তি চাষণীয 

দীপ্তিবঁ সোহগ্রিঃ বিশ্বাভির্গীভিঃ স্তহিসাধনভূতৈঃ লর্বরেবাকৈত ক্রিয়মাণং ঢে 

মম হবং স্তোত্রং অয়াঃ শুণোতু । অন্যাগ্রে রং শ্যাবাগ্ঠাবচর্ণে অশ্ব বততঃ| বা অপি ধ 

রোহিত রোহিদ্বর্ণৌ উতাপি চ অরুষা আরোচমানানশ্থৌ রথং বহতঃ। রোহিধয়ে 

রশায়োঃ গ্ঠাবাদিবর্ণপরিগ্রহঃ স্বেচ্ছয়! ভবতি। বিভৃত্রঃ নানাস্থানেষু বিহৃতঃ চক্রে অহ 

ভিরকারি,খলু॥ করোতেঃ কর্ণ লিট ॥ (২ম--১০লথ_২ফ)। 

অথ তৃতীয়া 

| | | ৃ | ৬ 
উতভানায়ামজনয়ননুষ,$ং তু্দগ্নিঃ পুরুপেশাহ্ গ্ঃ। 

| | | | 

শিরিণায়াং চিদজ্,ন। মছ্োিরপরীব্বতে। বলতি গ্রচেত: | ৩| 

- শা অথ পদ-পাঠঃ 1. 

উত্তানায়াম। অজনয়ম.। সুহহ্তম্। ভুবৎ। অগ্নিঃ। পুরুহপেশান। 97 

চি 

| | | 
শিধিয়াম। চিৎ। অভ্ত,না। মহ/ঃহতিঃ।" অগরিততৃত্তঃ | 

$, 

] ॥ 

ধপতি। প্রহচেতাঃ 8 



আল, ও অহা, হুঁ] । দশমং সৃভং। , 
উত্তানায়।মু্তানে শয়ায়ামরন্তাং সথয,তং অগ্নিহোত্রার্ঘং ষুতেরিতমরিমজনয়ন অধবয, দয় মপাদয়ন। লোহগিঃ পুরুপেশান্ু। পেশ ইতি রূপনাম। বহরপাশ্থোষধীষু গর্ডো ভূবৎ র্তমানতয়া গর্ভ ইব তবেৎ॥ ভবতেপ্িতিরূপং । শিরিণায়াং চিৎ শীর্যতেসস্তাং ভূতানীতি |রিণ রাত্রিঃ তস্তামপি অক্ত, না অঞ্জনাদক্তস্তমঃ তেন তমলা অপরিবৃতঃ অসংস্পৃষ্ঃ। ভএব মহোতিস্তেজো ভিুক্তঃ প্রজেতাঃ প্ররুষ্টগ্রজ্ঞঃ সন্ বসতি দীপ্যমানো ব 

ক ০ 
চি 

অথ চতুর্থী-_ 

তে । ৩॥ 

|. 
ক | | জিঘম্্যগ্রিং হবিষা ঘ্বৃতেন প্রতিক্ষিযন্ত  ভূবনানি বিশ্বা।? 

| | | 
পৃধুং তিরশ্চা বয়ল| বৃহস্তং ব্যচিঈমন্মৈ রভসং 

হারার 

| 
ঘৃশানমূ॥8 ॥ 

--* অথ পদ-পাঠ? *-, 

| | ] | জ্ধিগি। অগ্রিম্। হবিষ। ঘৃতেন। প্রতিইক্ষিয়ন্তমূ। ভুবনানি। বিশ্বা। 

] | ূ ] [মৃ। তিরশ্চা। বসু । বৃহত্তম্। ব্যচিষ্ঠযু। অন্্ৈঃ। রভসম্। দৃশানম্ ॥ ৪ | 

বিশা মর্বাণি ভুবনানি প্রতি ক্ষিয়স্তং বেশ্বানরাত্মনাধি 
»ঃ গ্রপর্তমানেন বয়সা পেশসা বহস্তং প্রবৃদ্ধং 
৭ দৃশানং এবং গুণবততয়া দৃশ্তমানমগ্রিং 
মি। প্রতিহোষ সব্ববাণি ভূতানি ক্ষেতি পৃ 
মিতাধকখনবন্তমন্ৈরগ়াদং 
খোতোতদরক্ষলেত্যস্ডেমানে 
| অনির্ণাত 

তিউস্তং পূথুং মহাস্তং তিরশ্চা 
অনৈহ্বিলক্ষণৈবচিষ্ং ব্য'প্তং রভসং 

পুরোডাশাদিলক্ষণেন হবিষা ঘ্বতেন চ ভ্রিঘর্ম 
থুং তিরশ্চানঘলাূমেন বৃহস্তং বযচিষ্টমক্লৈ রভসং 

দীপামানমিত্যেতদ| বিশ্বত ইত্যা সর্বতঃ প্রতাং চং 
ন মনসেদং. জুষেতেত্যেতন্বর্যযপ্রীরিতিমর্ধ্য শ্রীরিত্যেস্পৃহ- ইশ ইতি নহোধমূশেত দীপ্যমানো ভবতীতি ॥(২ম--১০ম-_-৪খ)। 

অথ পঞ্চষমী-- 

ৰ 

হারা , | রঃ | | মা বিশ্বতঃ প্রত্র্কং জিঘম [গক্ষসা মনগা তজ্জষেত। 

ৃ ধা | | | |, শী সৃহ্যঘধণো' এঅগ্নির্নাভিমশ তম্ব। ৩ জভূরাণ; | ৫॥ 
৬, জি 

৫৪৩ 



কি. 
১০... 

32. 
ক 

২ 
গা রখ ৯0৮ 

রি 

ঞ 1. পা 2 রর 2 দি ছি খ ও ১ 

। 
মম অজ ধক 1... আবীহিত। টিন শক ১৭ 

দ ? ও রর নি । প্রত 
০ 

1 মা স্ 8 এ] 
$ ঃ ১৭ ৯ অথ পদ-পাঠঃ *-- 

1 | | 4 

*. আ। বিশ্বৃতঃ। গ্রত্যঞ্ম। জিঘরি। অরক্ষপা। মনসা। তখ। ছুঁদেত। 
চ। ৬৮ জা 

$ 

£ র $ |. |] | 
মর্ধ্যহত্ীঃ | স্পহকত্ইবর্ণঃ। অগ্নিঃ। ন। অভিহমূশে। তন্বা। জর্ভুরাণ; || 

বিশ্বতঃ লর্বত্রব্যাপ্য বর্তমানং প্রত্যং টং যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছস্তং অগ্নিং দেন ঘা 

আ দ্রিঘর্মি আ লিঞ্চামি অরক্ষস! বাধকরহিতেন মনসা স্তোজ্রেপ লহ তদাজাং জু 

তবান্দের্টবত মর্যত্রীঃ মর্ষযোষ ত্ঃ অয়নীয়ো তজনীয়ঃ স্পূহঘ্ধরণং যার্বশং বর্ণ মঙ 

ম্প্ হয়তি তাদৃশবর্ণোপেতঃ তহ্থা তেজদা জর্ভ্রাণঃ পূরধ্যমাণোহগ্রিঃ নাভিমুশে অভি 

তয়া অভিমর্শনীয়ো ন ভবতি ॥ অতিপূর্ববান্মশেঃ কৃত্যার্থেকেম্প্রত্যয়ঃ ॥ ( ইম--১০৭-৫ 

অথ মণ্ঠটী-_ 

| | | | 

জ্েয়। ভাগং সহসানে। বরেণ তা দুতাসো মনুবদেশ। 

| | | | র্ | 

অনুনমগ্রিং জুহ্ব। বচস্তা। মধুপৃচং ধনস| জোৌহবীমি॥ ৬1 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | ূ 

জোেয়াঃ। তাগম্। সহলানঃ। বরেণ। ত্বাহদুতাসঃ | মন্ুবৎ। বদেম। | 

সীমি॥৬। | 1 1. 
অনুনয্। অগ্রিম্। জুহ্বা। বচন্তা। মধুংপৃচম্। পনইসাঃ। আহ 

ঁ | 
| 

বরেশ বা রয়ুত্যনেন শক্রনিতি বরং তেজঃ তেন লহমানঃ শত্রনতি 

গং ভজনীয়ং স্তোকআং জেয়াঃ জানীহি। আবীলিঙি বান্থস্য ঘংযোগাদেিঠে 

পিল ত্বং দ্বতো যেষামসি তে তা! দুতালঃ। যথা য়াপ্রেরিতাবয়ং, মনু ্ 

বদেম ভ্তোং জয়াম। ভুহবা হুয়তেস্তামিতি জুহ্জ্জালাগানর বিলেধে বা তর 

 জনপর্ণ ফেলেন যজমা 'সংযোজরস্তমপ্লিং ধনপাঃ ধনঃ ৪ 
লম্পূর্ণ মধুপৃচং মধুন! কর্দফলেন যজমাৰং শং য় রঃ 

বস্তা স্তি কামনয়া জোহধীমি আহ্বয়ামি ॥ ( ২১০৬ )॥ 

|... »ষ্টিতি হিভীয়ত কঠ ভিতীটানিবরস) | ২। 



একাদশ মক্তং | 
শস্স্দি 

সা 

শফী হবমিত্যেকবিংশত্যুচমেকাদশং স্থজম্ গাৎ সমদং | "ত্র 
বিরাটস্থানমুতেত্ত্যা মিতি বিরাটুস্থানাকরিট্রপ্ | তল্প্ষণমঙ্গমণ্য মুক্তম-নবকৌ নৈর।জস্ত্ৈ 
)তশ্চ ঘ্বৌ বা বৈরাজৌ নবকক্েটুতশ্চ বিরাট্স্থানেতি। অন্তয। টপ । বিশেসস্ ক্ষত | 

টন দেবতা। পৃষ্ঠান্য চতুর্থেহনি 'মরুত্বতীয়শুর্তে দ্ধে হক্ছে ১ 
8 "পদ্ধানে তরেদং তৃতীয়ং জং। চতুর্েইহনীতি খণ্ডে হত্রিতং-শ্রুদী হবমিন্্র মুত ইন্দ্রেতি মরুত্বতীয়খিতি ॥ ১১ রত 

গু ০ 

ঁ 

তত্রে প্রথম।-_ 

] | 
গাম তে দাবানে বসুনাযৃ। 

মক্রমণিক|--শ্রুধি সৈনৈল্ত্ৰ 

ৰ ৃ 
শ্রুবী হুবমিন্দ মা রিষণাঃ 

১... এব | .. | | ইমা হি ত্বাধুর্জে। বধ়ন্তি বসূঘবঃ পিদ্ধলো ন ক্ষরত্তঃ ॥ ১ 

--* অথ পদপাঠ: *-_ 
| ] | | শ্রধিঃ। হবম্। ইন্্র। যা। রিল্বণাঃ। স্তাম। তে। দাবনে। বস্থ্নাম্। 

1 | 
মাঃ। হি। ত্বাযু। উর্জঃ। বধয়স্তি। বত নি । ন। রশ ॥ ১ | ( ক 2 
পম স্তোতি। হে ইন্দ্র! মে হবং মদীয়মিদং স্তোত্রং আি শৃধু মা রিষণ্যঃ হংপীঃ ইদমন্্ং নলাধীয় ইতি মা নিরাকার্ষীঃ। দুরস্াপ্রবিনস্থা বৃষণযতি রিষণ্যতীতি পতিত । বয়ং তে তব বস্থনাং দাবনে দ)নায় শু!ম পাত্রভূতা ভবেম। ইমাঃ অম্মাভিদ: দাতুর্জজয।ন্থা ধনমিচ্ছন্তি ॥ ছন্দসি পরেচ্ছাযাং ক্চ্ ॥ তাদৃশানি ক্ষরন্তঃ অবস্তঃ টব ইব রণোপেতানি উর্জে! হবিল ক্ষণানতনি ত্বাংব্যধত্ত হি 1 ১। 

ঝি ক 

অর্ধ দিতীয়া__ 

নি বন্থযবঃ 

৬ 

.. | | | | ১৯ তো মহীরিন্ত্র যা, আপিত্বঃ পরিষিত। অহিন শুর পূন্বা। 
রজার টঁ 

সরা 

৮. 8:০3 /্ ং চি্দাসং নামান বা্িনহক বৈ ধীন:। |. 
৮০১৪৫ 



”€৪৬ . পধাখেদ-পংহিত। | [২ ইল, ১ অনঠযাক, ১১ সু 
দা. উস, | 

২. সি " 

১... ৮৬ উজ অথ পদ্পাঠঃ *-- 

রত ছি | ॥ 

. ছুজিং। মহীঃ। ইন্ত্র। যাং। অপিশ্বঃ। পরিইস্থিতাঃ। অহিনা। শরঃ। পূরবী 
টা টি পি 

শত ্ চা 

| | | 
অমর্ত্যম। চিৎ। দাসং। মন্যমানস্। আঅব। অভিনতৎ। উক্খৈ:। ববুধানঃ।২| 

॥ শুর শত্রাং হিংপক হে ইন্দ্র! যা অপোষপিদ্ঃ অবর্দীয়ঃ পৃব্বীঃ গরভৃতা্া 

, অহিন! মেঘেন বৃক্রেণ বা পরিষিতাঃ অধিঠিতাঃ আক্রান্তাঃ ততত্বং তণ্মাদহেঃ দকাণাং 

মহীঃ মহতীঃ অপঃ ছ্জঃ ব্যহ্জঃ উকটধুঃ শঙ্জৈররবা বুধানো বর্দমানত্বং দালং দর্বানা 

& পক্ষপয়িতারং অমর্ত্যং চিৎ মরণধর্ম্মরহিত মেবাত্মানং মন্যমানং তমস্ুরং অবাভিনৎ অবাধ 

যথা ভবতি তথ! হিংদিতবানিতার্থঃ॥ ভিদির বিদ্ারণে। লঙি লিপি রূপং ॥ ২॥ 

অথ তৃতীয়।-__ 
| | ূ | 

উকৃথেষিম্, শুর যেষু চাঁকন্তস্তেমে কদর রুদ্িয়েযু চ। 
টু | - | | 

তৃভ্যোদেত। যাল্গু মন্দসানঃ প্রবায়বে লিপ্রতে ন শুভ্রাঃ॥ ৫। 

-* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

্ | | | | 
+.উক্থেষু। ইৎ। স। শূর। যেষু। চাকন্। স্তোমেষু। ইন্জর। রুড্রিয়েমু। চ। 

রান | 
১ তুভ্য। ইৎ। এতাঃ| ধান্গু। মন্দসানঃ। প্র। বায়বে। সিশ্রতে। ন। গুদ্রা)/5। 

হে শুর ইন্দ্র! যেষু হোত্রাদিভিঃ ক্রিয়মাণেষু, শত্রু কুদ্রিয়েধু রুদ্রিয়ং স্ব তং 

লাধনভূতেযু | রুদ্রাঃ স্তোতারঃ তত্রুতেযু উদগাত্ণাং স্তোমেফু চ হু ক্ষিগ্রং চাক? 

স্বতীঃ কাময়লে। কমতেঃ কনতের্র্বা যঙলুকি রূপং | ইৎপুরণঃ ॥ যাস স্তোপন 

রূপাস্থ গ্বতিধু মন্দলানো হন্যন ভবসি তা এতাঃ শুভ্রাঃ দীপামানাঃ স্ব বা 

অন্মদীয়ং যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছতে। তুভ্যেৎ তুভ্যমেব এরপিঅতে ত্বদর্থমেব প্রদরত্তি দ 

লমপ্রত্যর্থে তা অধুনা লেবন্ব। (২ম--১১হ-৩ধ। ) ॥ 
গু রর ও ঙ 

অথ চতুর্থী-_ 
রি ] | | 

শুভ্রং মু তে শুক্ং বধয়স্তঃ শুভ্রং বজং বাহ্বোদরধানাঃ। 

7 |. ১ 
শুভ্ত্বমিন্্র বাবৃধানো অন্মে গম শীবিশঃঈজুধের্ সহঃ| 81 
টিন 449 রঃ টি বিলিন সঃ জজ % | 

এ ঞ্জ 



আটক, ৬ অধ্যায়, ও বর্গা] ং সং্জং হ রা একাদশ সৃক্তং | ৫৪৭ 

--* অথ পদপাঠঃ *__ + 

শুত্রস্। হু। তে। শুদ্মম্। বখগিস্তঃ। ৃ | বজমূ। লাহ্বোঃ। দদানাঃ। 

া | ভ্রঃ। ত্বধ। ইন্্র। ববৃধানঃ। অন্মে ইতি। দাসী: বিশঃ। কুর্যোণ | সহা।ঃ ॥ ৪ | ক 

হে ইন! তে তব শুভ্রং শোতনং শুক্মং বলং স্তোব্ৈ্বর্দয়ন্তঃ | শুভ্রং দীপ্তং বজমায়ুধং 
পু ক্ষিপ্রং তব বাহ্বোর্ধধানাঃ নিদধানাঃ স্য়মানো হীন্দরো ম্থরবদায় সজমাদত্ত ইতীখং |] 
রূপেণাযুধং দধানা ভবামঃ | বারপানঃ স্তোটরবব্দমানঃ শুত্রঃ তে্গসা যু্দঃ তং অন্বে। 
গ্মাকং দাসী: উপক্ষপয়িত্রীঃ বিশঃ আন্ুরীঃ গ্রজাঃ বর্ষেণ সটুপ্রেরকেণ আঘুধং হি 
প্ররধতি ত্বং যুখ্যস্থেতি। এনংরূপেন বাহ্বার্নিততেন বজেণ লহাঃ আঅভিতন ॥ সহাভে- 
রাতাষেন লিঙি পরস্মৈপং ॥ (২ম--১১স্থ -৪খ)। 

গু ডু 

ঙ 

অথ পঞ্চমী__ 
ূ | ! | | গুহাহিতং গুহযং গুহলমপ স্বপীৰতং মায়িনং ্ষিয়ন্তমূ। 

| | 
উতে। আপে। ছ্যাং তস্তভ।ংসমহন্নহিং শুর বীর্য্যেগ ॥ ৫॥ 

--* অপ পদপাঠঃ *-_ 

| ] | | ] গহা। হিতম্। গুহ্মৃ। পৃহ্কাষ। অপহনু। অপিইবৃতম্। মায়িনমূ। ক্ষিয়স্তমূ। 

| | | | 
| 

তো ইতি । হাপিঃ। গাম । তস্তত্যাংলম্। অহন্। অহিযৃ। শৃব। বীর্যেণ ॥ ৫॥ 

হি শ্রম! গুহা গুহায়াং হিতং নিহিতং অতএব গুহাং অগ্রকান্ঠং গুহলং গুডং 
পে উদকেধু অপীব্তং তিরোহিতং অব্রৈকশ্মিন তিরোধানরূপের্ধে পুনরুক্ত যস্তিরোধটা- ৪ খতিপাদনপরাঃ অভ্যাসে হি তুয়ানর্থো ভবতি। যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনীয়েতি 
১৯ মায়াবিনং জন্ুবং ক্ষিয়্তং নিবসন্তং। উতো অপিচ অপোগ্াং দিবং চ 
রব সং ভয়স্তং ইখংতৃতমহিমস্থুরং মেঘং বা বীর্য্েপ লামর্্যতৃতেন বজ্েখ 

*ন: হৃন হিংসাগত্োরিতান্ত লঙি রূপম্॥ (২য--১১স--৫খ)॥ 
ইতি য় য্থে ভঁতীয়ো বর্গ 1৩ | 



৪8৮ ধাখেদ-নংহিতা | [২ মণ্ডল, ১ অন্থবাক, ১১ কৃত 

| অথ ষ্ঠী-_ ? 
| | | 

স্তবানুশ ইন্দ্র পূর্বব্য। মহান্যুত স্তবাম নৃতনা কৃতানি। 

ূ | 
স্তবাব্জং বাহ্বোরুশন্তং স্তবহরী সৃর্য্যস্ত কেতৃ॥৬॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | ূ 
স্তব। মু। তে। ইন্র। পূর্বব্যা। মহানি। উত। স্তবাম। নৃতনা। কতাদি। 

| | | | | | | 
স্তব। বজম্। বাহ্ব'ঃ। উশস্তমূ। ম্তব। হরী ইতি। কুর্যাস্ত। কেতু ইতি।$। 

হে ইন্দ্র! পুর্ধবা| প্ুলাতনানি মানি মহান্তি ভে তব কর্্মাণি নু ক্ষিপ্রং স্তব ্ধম। 

উত অপিচ নৃতনা অধূনাতনানি কৃতানি কর্মাণি স্তন স্তবাম। বাহ্বোকুশত্তং দীগামান। 

বং স্তব স্তবাম। কিঞ্চ সর্যাস্ত স্টুপ্রেন্কম্তা সুণীর্যাস্ত বা স্র্যাত্মনো বা ইন্দন্য কে 

প্রজ্ঞাপকৌ। হরী এতন্রমকাবশ্থৌ স্তপ স্তবাম ॥ ট্টঞ, গুতো । তিডাংতিডে! ভনম্তীতি উত্ত 

বহুবচনন্ত মদ্যমৈকলচনাদেশঃ | বহুণং ছন্দসীতি শপো' লুগভাবঃ ॥ ( ২ম--১১ক-৬৭)| 
্ঃ কট 

গু 

অথ সগুমী। 

] | | 121. 8 
হরী নু ত ইন্দ্র লাজযন্ত! ঘ্বৃতশ্চতং স্বরমস্ব।প্ট মৃ। 

| | | 
বি সমন। ভূমির প্রথিষ্টারংস্ত পর্বভশ্চিৎ সরিষ্যান্ ॥ ৭। 

--* অথ পদপাঠঃ * _ 

| | | 0. 
হরীইতি। ন্ু। তে। ইল্প। বাছয়স্তা। ঘৃঙহস্চতম্। স্বারম। ভি 

| | | ূ 

বি। লমনা। ভূমিঃ। অগ্রথিষ্ট। অগংজ্তা। পর্বতঃ| চিৎ। সরিযাং ॥11 

ও নর্কা” 
হে ইন্দ্র! বাছয়ন্তা বেখং কুর্ধন্তৌ তৎকরে।তীতি ণিচ্॥ তে তব হুণী এত 

ও ৃ / মৃতাং 

ব্বৌ ঘৃতশ্চ তং ঘৃতগ্তোদকস্ক টাবরিত!রং শ্বারং মেঘধবনিং নু ক্ষিপ্রং সি 
টং 

বা 

শ্বরতিঃ শব্বকন্পী পাকং॥ পচতীতিবদেক্ধাতুরন্ুবাদঃ ॥ লঙিরূপং লমনা লমগ্থলা য 



২অ্টক। ৬ অধ্যার, ও বর্গ।]  একাদশং সুক্তং। 

ৃ অথাষ্টমী | 

| | | 
নি পর্ববতঃ পাছ্ঘ প্রযুচ্ছনতসং মাতৃভিবাবশ।নে। 

৫৪৯ 

ূ 
অন্তান্। 

| | | ূ ॥ 
£ দুরে পারেবাণীং বধধন্ত ইক্দ্রেষিতাং ধম্সি প্রথম ॥ ৮ ॥ 
--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

ূ ৃ ৃ নি। পর্বতঃ| সাদি। অপ্রযুচ্ছন। সম্। যাতৃহতিঃ | বাবশানঃ। অক্রান্। 

ূ . | দুরে। পারে। বাণীম্। বধয়ন্তঃ। ইন্্রইইষিতাম্। ধ্নিমূ। পপ্রথন। নি1৮॥ 

র্বতোনা প্রথিষ্ট গর্জনং শ্র্জামমে পরিবৃষ্টি্বভীতি প্রথিতা ভূ তথা পর্বতশ্চিৎ মেঘোইপি 
সনিয্যন্ বর্সণার্থমিতস্ততো গমিযযন অরংস্ত অরমত | রমতেলুগিনূপম্ ॥ (ম--১১হ--৭খ) ্ 

অপহুচ্ছন অপমাগ্ান বর্ধণে। লানপানঃ পর্দবতো মেঘঃ নিষাদ্দি নতি নিষণন আদীৎ। 
মাড়তিবপ্তিঃ মাপামিকাতিবর্ব।গন্জি্ন। সংবাবশানঃ লহ শব্দং কুরববাণঃ আক্রান্ অক্রমীৎ ইততস্ততঃ 
সিপযগরো কমতেনু ও বছুলং ছন্দসীতি- বিকরণস্ত লুক্। দুরে পারে অতিদৃরেহস্তরিক্ষে 

স্থিতাং বাণীং মাপামিকাং বাচং বদ্ধযস্তঃ | শ্তোত্রৈঃ সমুদ্ধাং কুর্বস্তঃ স্তোতারো?, 
 মকাছো বা ইন্দ্েষিতামিক্দ্রেণ প্রেবিতাং ধমনিং শব্দং কুর্ববাণাং তাং বাচং নি নিতরাং 
শববণ অগ্রণয়শ্ ॥ ( ২ম--১১স্থ -৮খ) | 

চে 

ক 

অথ নবমী-__ 

| 1 | ও | ইন্জো মহাং শিন্ধুমাশয়ানং মায়াবিনং রত্মস্ফ বসি 
£ | | ] | ] শরেজেত।ং রোদমী ভিয়ানেকনিক্রাদতে। বৃষ অস্ত বজাৎ॥৯ 1 

| --* অথ পদপাঠঃ *-- 
1 

| | তং হাস। শিছ্ুদ। আহশয়ানমূ। মায়াইবিনমূ। রৃত্রসূ। অক্ুর্ৎ। সিঃ। 
পা অরাজক জজ 

| | | | | | উ 
ৃ রজেতামূ। রোদসী ইতি। ডিয়ানে ইতি। কনিক্রদতঃ | বৃষ্ঠঃ। অন্ত । বজ্জাৎ ॥ ৯৪ 

£ 



৫8৫৬ খাখদ-সংহিত!। [২ মণল, ১ অন্ুবাক, ১১ সৃষ্জ। 

বলবানিস্্ঃ মহা মহাত্তং সি্ধুং শ্যন্দতে ইতস্ততঃ সঞ্চরতীতি লিঙ্ধু মেঘঃ তমাঁশয়ান 

তমধিষ্ঠায় শয়ানং মায়াবিনং বৃত্রমন্থরং . যদ্বা পিশ্ধুরুদূকং তরধিষ্ঠায় শয়ানং বু 

ব্বণোত্যাকাশমিতি বৃত্রো মেঘঃ তং নিবস্ফুরৎ নিরহন্ঃ। বৃষঃঃ বর্ষকল্ত। অশ্ব 

. কলিক্রুদ তঃ শর্বীং কুর্বাণাহজ্াৎ ভিযানে ভয়ং প্রাপ্তে বোদসী গ্যাবাপৃথিব্যো অরে 
অকং পেতাং ॥ দধ্তি দ্ধত্তিত্যািন৷ কনিক্রদচ্ছব্! নিপাতিতঃ ॥ (২ম-১৯হ-৯%)। 

ক ৫ 

অথ দশমী--_ 

| | ] | | 
অ|রোরবীদষ্ণো। শস্য বজে। মানুষং যন্মানুষো নিজ্ররব।ৎ। 

| ূ রা নি মায়িনে দানবস্য মায়া অপাদয়তপপিবানতসুতস্য ॥ ১০। 

--* অথ পদপাঠঃ ০__ 

ও | | | | 
অরোরবীৎ। বৃষ্চঃ। অন্ত। বজঃ। অমান্ষম্। যৎ। মান্ুষঃ| নিই ব্বাং। 

রি 

| | | ূ 
নি। মায়িনঃ| দানবস্য। যায়াঃ। অপাদয়ৎ। পপিহবান। স্ুৃতস্ত ॥ ১০।| 

বৃষ্তঃ কামানাং বর্ষকণ্তেন্্রন্ত বজঃ অরোরবীতৎ ভূশং শব্দমকরোতৎ। কদেত্যপেক্ষায়ামাহ- 

যদ যদ অমানুষং মনুষ্যাণাং রহিতং যদ্বা মান্ুযোহতং ন তবামীত্োবং মন্তমানং তমএং 

মান্গুষো মন্ুস্তাণং হিতকারী যদ্বা মতিমানিন্রে।নিজুর্ববাৎ নিতরাং হিংস্যাৎ গিঘোংসতীত্যর্থ। 

জুর্ববতের্িংসাকন্দ্রণো। লেটিরূপং স্ুৃতশ্তাভিযুতং সোমং পপিবান্ গী তবান্মখিনো৷ মায়াধিনো 

দানবন্ত দানুর্নামবৃত্রমাতা | দানুঃ শয় ইত্যাদষু দৃষ্টহাৎ। তস্যাঃ পুত্রস্ত বৃত্ত মায়ং 

বঞ্চনানি ভ্পাদয়ৎ শ্পাতয়ৎ ববাধ,.ইতি যাবৎ ॥ (২ম--১১শ্-১০ধ )। 

ইতি দ্বিতায়স্ত যষ্ঠে চতুর বর্গঃ ॥ ৪ | 
৪ ্ঁ 

গী 

অথ তন্মিন সূক্তে একাদশী ।-_ 

| | | | | 
পিখাপিবেদিন্্র শুর সোমং মন্দন্ত ত্ব। মন্দিনঃ মৃতাগঃ | 

| | * ূ ৃ 
পৃণন্ত স্তেকুক্ষী বধয়স্ত্িথ!' স্তঃ পৌর ইন্দ্রমাব ॥ ১১ ॥ 



২ অষ্টক, ৬ অধ্যায়, ৫ বর্গ।] একা?শং পুক্তং | ৫৫৯ 
»-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

ৰ 
| | | | পিবহপিব। ইৎ। উন্ত। শূর। পোমম্। মনন্ত। ত্বা। মনদিনঃ| মুতালঃ। 

| 
নি তে। কুঙ্ষী ইতি। বধগন্ত ইথা। শ্বতঃ। পৌরঃ। ইন্্রম। আব ১১ 

শৃব বলবন্ হে ইন্দ্র! পিব পিবেৎ অভিযুতমিমং সোমং পিবৈব। আদবারৈষা। বীপ্ষা 
ন্দিনো মদকরাঃ স্তাসোইভিযুতাং লোমাঃ ত্বামন্দতু ত্বাং মান্দয়ন্ত ॥ মদিস্তত্যাদিযু ব্যত্যয়েন 
ম॥ তে সোমাস্তে তব কুক্ষী উদরস্ট্যোন্টোৌ পার্থ পৃণস্তঃ পুরয়ন্তঃ সন্তঃ ত্বাং বর্দযন্ত। 
থা পরশ্মৈমনেন প্রকারেণ পৌরঃ উদরপৃরকঃ স্বতোইভিযুতঃ লোষঃ ইন্্রং ত্বামাব 
তু অবতেন্তরনার্থন্ত লিটি রূপম্ ॥ ( খম--১১--১১প) ॥ 

অথ ছ্বদশী-_ 

| | | তবে ইন্দ্রাপ্যভূম বিপ্র। ধিয়ং বনেম ধতয়| সপস্তঃ | 
ঁ 

ৰ | | ৃ অরস্যবে। ধীমহি প্রশত্তিং সগ্ভ স্তে রায়ো দাবনে স্যাম ॥ ১২ ॥ 

& ০ অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | | | ] |ইতি। ইন্ত্র। অপি অভূম। বিপ্রাঃ। খিয়ম। বনেম। খতহয়া। লপন্তঃ। 

] | | এবস্থবঃ। ধীমহি। প্রৎশত্তিম্। লগ্ভঃ | তে। রায়ঃ। দাবনে। স্যাম॥ ১২॥ 

হে ইন্দ্র! বিগ্রা মেধাবিলে বয়ং বে ত্বয়ি ত্বদ্ধদয়ে অতৃম অপি সাহ্ছুনয় প্রশ্নে বর্ডতুতে। তে তব স্বদয়ে কিং বর্তামহ ইতি। খতয়া ধতং কর্মফলং তৎকামনয়া সপত্তঃ | ত্বাং পরিচরণাখ্যেন 
রা স্দৃশস্তো। বং ধিয়ং তছুদেশেন ক্রিয়মাণং কর্ধবনেম লংভজেমহি। বনষণসংভক্েট আাশীতিতি লিঙাা।শিল্তুঙিতা্ প্রত্যয় । কিঞ্চ অবন্যবঃ ত্বত্তোরক্ষণ মিচ্ছস্তঃ গ্রহশস্তিং শস্তিঃ 
৭ পরন্ুউশংলনং স্োত্রং বীএহি ত্বয়ি নিদ্রধীমহি। ততঃ ত্বে তদীয়ন্ত রায়ো ধন দাবনে 
পি গারভূতাঃ নন্ঃ জাম ইদানীং ভবেম ॥ (২ম ১১১২৭ )॥ 

পু তি 

৯১ 



৫২ খখেদ-সংহিতা | [২ মণ্ডল) ১ অন্ুবাঞ্চ) ১১ ৃষটা। 

অথ ত্রয়োদশী-_- 

] ] ] ৃ | 
স্যামতেত ইন্দ্র যেত উতী অবস্থব উর্জং বধয়ন্তঃ | 

| ূ ূ | 
শুস্বস্তমং যং চাঞনাম দেবান্মে রয়িং রালি বীরবন্তম্ ॥ ১৩। 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

1 ] | ূ | স্তাম। তে। তে। ইন্্র। যে। তে। উতী। অনন্তবঃ। উজ্জ্রম। বধয়ন্। ১১ ১৪ জট রিল সর 

$. 

সক 

| | | ] 
শুশ্সিন্হতসম্। যম্। চাকনাম। দেব। অন্মেইতি। রয়িম। রালসি। বীরইবন্তম॥ ১৩ 

হেইন্দ্র! তে তব উতী উত্যাপ্রণয়নেন অনতেঃ প্রাপ্তার্থগক্তি নিরূপম। তে ত 
অবস্যবোরক্ষাকা মা উর্জং হবিলক্ষণ মন ্ং বায়ন্তো ভবস্তি। গে বয়ং তে তস্য মনদগীন 
তবেম। দেব গ্োতমান হে ইন্দ্র! শুগ্ষিন্তমং দানভোগায়ার্তয়। বলবন্তমম | যদ্বা শন্নাং 
শোষয়িতৃতমং যং রয়িং চাকনাম কাশয়ামহে । কনতেঃ কান্তার্স্ত যঙ্লুগন্তস্ত লোটিনপং। 
বীরবন্তং পুত্রপৌন্রঃ দহিতং তাদৃশং রায়মন্মে অশ্মত্যং রাশি দেহি ॥ (২১১ _১৩%)। 

পট ঙ 
ঙি 

অথ চতুর্দশী-_ 
| | ূ 

রাসি ক্ষয়ং রালি মিত্রমম্মে রাদিশধ ইন্দ্র মারুতাং নঃ। 

|, | | | 
 সজোষলে। হে চমনাপানাঃ প্র বাঁয়ব; পান্ত্য" গ্রণীতিমূ ॥ ১৪। 

--*০ অথ পদপাঠঃ০-_ 

॥. | | | | | | | 
রালি। ক্ষয়মূ। রাপি। মিত্রম্। অন্মেইতি। রালি।. শধঃ| ইন্দ্র । মারতম্। নঃ। 

| | . ৰ | 
সহজোবপঃ। যে। চ। মন্দ্রসানাঃ। প্র।. বায়বঃ। পান্তি। অগ্রহনীতিম্॥ ১৪। 

হেইন্্র! ক্ষয়ং ক্ষিয়স্তি নিবাত্যযত্রেতি ক্ষয়োগৃহং তদন্রভাং রাদি দেহি। তথাখিক্রং 
লখায়ং অন্মে অন্মত্যং. রালি বাক্যভেদাদনিঘাতঃ | মারুতং মরুতাং দেব বিশাং লি 

রি শধো বাং মোহন্ত্যং রাপি এতেন মরুতামপ্যাগমনং প্রার্ধ্যতে। যে চ মরুতঃ সংপ্রোষ 



ইক, ৩ অব্যয়)  থশ। 4 একা দপং সং । ৫৫৩ 

লহ গ্রীয়মাণাঃ মন্দসান! মদত্তে। মোদমানা বায়বো ঘজ্ঞং প্রতিগন্ 
নীয়মানং সোমং প্রপাস্তি গ্রকর্ষেণ পিবস্তি তেষাং শপঁইতি সমন 

নী্মানং সোমং পিবস্তি তেষাং .বাযুনাং বলং বাসি। বা 
ধাযুহিসোমন্তা গ্রপাতেতি ॥ (২ম --১১স্থ_-১৪%) | 

খ 

'বঃ সন্তঃ অগ্রণীতিং আগ্রে 
সং । শদ্ধা মেচ বায়ানোহগ্জে 

যব ইতি পুঙ্গায়াং বহলচনং। 

চি ষ 

কি 

অথ পঞ্চদশী-__. 

| | | 

্যত্তি, যে মন্দপানন্তুপৎসোমং পাহি ন্থাদন্্র। 

& | 1, 1 1.1 অস্মানতগ্থ পৃতম্বাতরুত্র/বধয়ে। গ্যাং রৃহস্ডিরর্কৈঃ ॥ ১৫ | 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| &. | বা্ট। ইৎ। ম্বু। যেযু। মন্দসানঃ। তৃপৎ। গোমম্। পাঙি। দহং। উন্না। 

| | | অন্যান ম্। পৃতইসু। আ। তরুত্র। অবর্দয়ঃ। গাম । বৃহতইহভিঃ| অকৈঃ ॥ ১৫ ॥ 

হেইশ্! যেষুতব পহায়ভূতেমু মৎস মন্দলানো মান বসি তে মরতে সু ক্ষিপ্রং 
নত গোমং ক্ষযন্ত। ই ইবার্ধে। ভ্রহ্ৎ তৃংহতেরিদং রূপং'াস্থানং দুী কুরদন্ দ্বং তৃপৎ 
তপরযন্তরমিযং লোমং পাহি পিব। তকুত্র শত্রণাং হিংসক হে ইন্দ্র! বৃহতিব লবপ্তিঃ 
অর্টৈরষ্ঠনীট্ৈম কুত্তি সহিতত্বং আ ইতি চার্থে তেনান্মান ঘাং চ সু সুষ্ঠ পৃতসু সংগ্রামেষু 
শশুপুত্র।দিভিরন্মান্ অন্মংপালনেন চ দিলমবধয়ঃ। যদ্ধ যেযু সোমেষু মন্দসানো মোদমানে। 
শুবসি তে লোমা ব্যন্ত ত্বাং গচ্ছন্। শেষং পৃর্বনৎধ ॥ (২ম--১১স্থ--১৫খ)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত কঠ পঞ্চমো। বর্গ; ॥ ৫ ॥ 

অথ ষোড়শী-_ 

| | | বসত ইন, যে তে তরুত্রে/কাথেতির। সুম্বমাবিবাসান্। 

| ূ | | 
সানাসে। বিঃ পশ্ত্যাবত্বোতা ইদিন্র বাজমগ্ন্ ॥ ১৬॥ 

ধথেদ ২য় অষ্টক--.১১-১২-... ৭, 



৫৫৪ খাখেদ-সংহিতা। [২ মণ্ডল, ১ অনথুবাক, ১১ ফু) 

--* আথ পদপাঠঃ *_ 
| | | 

বৃহভ্তঃ। ইৎ। ন্ু। যে। তে। তক্ত্র। উকৃথেভিঃ । বা। জআুয়মূ। আইইবিবাসান্। 

মা | | | 
স্বণানাসঃ। বহিঃ। পক্তাহবত। ত্বাইউতাঃ। ইত ইন্দ্র। বাজম্। অগ্মন্॥ ১৪। 

তরুত্র আপিস্তারক হে ইন্্র! যে পুমাংলঃ নুক্নং স্থখকরং ত্বামুক্থেভিঃ উব্টৈঃ 
শক্ত্ৈঃ আবিবাগান্ পরিচরেঘুঃ ॥ বিবাগতেলে ট্যিডাগমঃ তে ইৎ ত এব পুমাংসঃ হু ক্ষিগ্ 
অবিলন্ষেন বৃহস্তো মহান্তঃ ভবস্তি। বেতি পুরণঃ। কিঞ্চ বহিঃ স্তণানাসঃ বেছা। 
বহিরাচ্ছাদয়ন্তঃ যে ত্বাং পরিচরস্তি তে ত্বেতা ইৎ ত্বয়া রক্ষিতাঃ সপ্ত এব পতন 
গৃৎ্সহিতং বাজমন্্গ্মন্ গচ্ছপ্তি ॥ (২ম- ১১স্থ_-১৬খ)। 

অথ সপ্ুদশী-_ 

ূ | ূ 
উগ্রেম্িন্ন, শুর মন্দগানভ্ত্রিকক্রুকেষু পাহি ধোমমিজ্্র। 

| | রর | 
প্রদেধুবচ্ছমৃত্রবু শ্রীণানে। যাহি হরিভ্যাং স্ৃতস্য পীতিমূ ॥ ১৭। 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 
উগ্নেধু।*ইৎ। নু। শুর। মন্দপানঃ। ভ্রিইকদ্রকেধু। পাহি। সোমম্। ইন্্। 

| চি. 48 | 
প্রহদোধুবৎ। শ্মশ্রযু। ভ্রীণানঃ | যাহি। হরিইভ্যান। সুতস্ত। পীতিমৃ॥ ১৭। 

হে শুর! বলবরিন্্র উগ্রেযু উদগ,্ণযু বহুস্তোত্রশস্ত্রবৎস্ ব্রিকদ্রকেযু জ্োতি- 

গৌ রামুরিত্যেতন্নামকেধু আভিগ্নবিকেঘ্হঞ্থ মন্দসানে। হস্তন ছু ক্ষিপ্রং সোমং গাহি পিব। 

ধুঞ কম্পনে ইপিতি পুরণঃ ॥ ততঃ গ্রীণানঃ সোমুষ্টানেন প্রীতো ভবন্ শাশ্রুযু ণিপং দোমং 

প্রদোধুবৎ ॥ যঙ্লুগন্তস্ত শতরি রূপম ॥ পুনঃ পুনধু বন সুতশ্যাতিযুতস্ পীতিং পানমুগঠ 

হরিত্যমস্াভ্য।ং যুক্তঃ সন্ যাহি গচ্ছ॥ (২ম--১১স্থ--১৭খ) ॥ 

অথাষ্ট।দশী-_. 
| | | | 

ধিষাশবঃ শূর যেন বৃত্রমবাভিনদ্দানুশৌরর্বাভমূ। 

| | | | 
অপাবৃণে।্জে্য।তিরার্ায় নিসব্যতঃ সাদি দন্্যুরিজ্্র ॥ ১৮॥ 



৫. * ॥ 
৫৫৫ 

--* অথ পর্রপাঠঃ *-- 
| | | | ধিশ্ব। শবঃ। শুর। সেন। বৃতরমূ। তালইপ্বভিনৎ। দাম । ও্ণহিবাতম্। 

| | | 
| অপ। অবণোঃ। গ্যোতিঃ। আর্ধায়। নি। সপাতঃ| সদদি। বসঃ| ইন্দর॥১৮॥ 

. শুরহে ইন্্র! শলন্তাদৃশং বলং ধিঘ গারয়।॥ দগােলেটি বভৃনং 
ছনদ্থাতয়খেতি বা আর্দপাতুকহাদিডাগমঃ ॥ যেন বলেন দানং দানোঃ পুত্রং বরং 
উর্ণবাভং উর্ণগান্ভিঃ কাটবিশেষঃ ওর্ণপান্ত ঈতাচাতে তমিন অবাভিনৎ বিঙেরিগ। ব 
ওঃ উর্ণনাতিঃ তদাতন্তৎসদৃশমিতার্থঃ। ততস্তযোরূপস্ত হমনাদধা কম্মণাদগ্ঠতে- 
নায় কুৎ্সায় রাজর্যয়ে না জেযোতিঃপ্রকাশকমাদি ভ্যমপারণোঃ উদ্ঘটি তবান[স | 
কর্মণামুপক্ষপয়িতা স রত্রঃ সব্যতঃ তব সপ্য পার্খে নগদ তয়! 
বর্ধতে ॥ (২ম-১১কু--১৮%) | 

ছন্দসীতি শপো! লুকৃ। 

দস্রাঃ 

নতণ]ং সনো। বাধিকে। 

| | | | | গণেম থেত উঠিভিস্তগন্তে। বিশ্বাউ স্পা আর্্েণ নম্যুন্। 

1 | | শ্মচ্যং তত্বাস্ত্ং বিশ্বরপমবন্ধয়ঃ পাখ্যস্ত ভ্রিতাধ ॥ ১৯ | 

--* ভাথ পদপাঠ: *-- 
| | [ | | । খেযে। যে। তে। উতিহতিঃ। তরস্তঃ। নিশ্বাঃ। ম্পূঃ। আমৌোএ। দৃশযন্। 

| | | | | সমূ। তৎ। আ্রম। লিশ্বংূপমূ। অবন্ধয়ঃ। সাগাও। ব্রিতায়। ১৯ ণ 

শান তান্ পুরুষান্ সংভজেম। যে তে তবোতিভিঃ পালটৈ? লিশ্ব!? স্গধঃ স্গদ্ধমানাঃ 
দা বিশঃ তনস্তঃ হিংসস্তঃ তথা আর্যোঞ আয।ভ(তন দশ্থাঞ্চপক্ষপাযতূন হিংসান্তো ভনস্তি দক্তাং বশমানয়। কিং তত্তদহ--ত্বাষ্্র তট,ঃ শৃতং বিশ্বগপমেহম়মকমনরং অবন্ধয়ঃ 
তব শগমনে বশমানয়ঃ যা তমন্তরধমলণীঃ ॥ রপহিংসাসং খাপ রধিজভোব- 
তি হম ইন া্মবদীদিতায়মর্থঃ। টতত্তিবীয়কে_ দিশ্বে (তৈৎ পণ ২11১) রূপো বৈ 
[ই ইতার মহত] প্রবন্ধেন প্রপঞ্িতঃ| কিঞ্চ লাখান্ত সধিভাবন্ত অন্তুপালনায় ব্রিতায় 
ইয়ে বশমানয়ঃ যদ্বা সনেম তে বয়ং গ্রবৃদ্ধা ভবেম। যে পয়ং'তন রক্ষাতিঃ স্পর্ধমানাঃ ধা দহাংস্চ তরস্তোছতিক্রামস্তো ভবেম ॥ লনেমেতি বৃদ্ধা আ.ছাদাভঃ| যথা সনেম মিত্রা- ঁ 
1 দন্ত (খণ দ ৫16২৯) ইতি ॥ পক্ন্মকশ্চেবাশোদাত্ঃ ॥ সনেম বাঞ্জং তবেতি ॥ 



৫৫৬ ধরেদ-সংহিত। | [২ মণ্ডল, ১ অন্ুবাক, ১১ হৃ 

তরস্তঃ। তুল্লবনতরণয়ে। শতরিং রূপং সংজ্ঞাবচনশ্চেদস্তোদাততঃ ॥ যথা তরস্ত ইবমংহনে 

(৭০ লং 81৩1২৭) ॥ ( ২ম--১১ন্--১৯প) ॥ 
গু ০ 

গু 

অথ বিংশী-_ 

| | রা | 
অস্ত শ্বশানস্ত মন্দিনজ্িতস্য ন্যবুণং বারধানে। অস্তঃ। 

' | | 
অবর্তয়ত সুধ্যে। ন চক্রং ভিনদ্বলমন্দ্রে। অঙ্গিরত্বান্ ॥ ২০ । 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| এ | | | 
অন্ত। ল্বানস্ত। মন্দিনঃ। প্রিতগ্ত। নি। অববদম্। ববুধানঃ। তস্তবিতান্তঃ। 

শর এ স্পা ০০ ৬০০ বি 

| | | 
অবততয়ৎ। শুর্য্যঃ | 'ন। চক্রুম। ভ্তিনৎ। ললম্্। ইন্ত্রঃ। অঙ্গিরস্বান্॥ ২০। 

মন্দিনোহস্য মদকবমিমং শুবানস্ত স্তবতঃ ঝিতশ্ত তীর্ণতমস্ত মহর্ষেররং বারন 

সোমেন বর্ধমান ইঞ্রেঃ অব্বদং ন্ধুনি দদাতাতি অর্ধবদে! মেঘঃ ॥ অনন্থারন্ত বেফখ্ছানগ| 
যদ্বা নামৈতৎ আর্বব,দ|খামন্থরং গন্তঃ ॥ স্কুহিংসাধামিতাস্ত লঙ্ি তিপি বছুলং ছন্দসীতি বিকরণন 

লুকধ। গুণে কৃতে হলউ্যাদিনা তিলোপঃ ॥ নিতরাষপধীৎ। মহান্তং চিদর্ববদং নিক্রমী পাতা, 

পিযু (খ* সং ১:৪ ১০) অর্ব,ধবপঃ স্গ্মুক্তঃ। কিঞ্। অঙ্গিপস্বান তার্গিরাভি; নাতত ইন 

অবর্তন্ধৎ অন্থরহনণার্থং ধর্রমন্্রময়ৎ। স্থধ্যে। ন নথা হুখাশ্তক্রং ্াময়তি তদ্বৎ। মদদ দথ 

আরা ভিয়! হূর্ধঃ স্বকীয়ং রখচক্রেং নাপপ্তয়ৎ। নিদেদার্থীয়োহত্র নকারঃ। বর্তয়িতুং নাশক 

বলং পণীনাং প্রভুমন্থরং ভিনং বজেণ।ডিনৎ। যদ্থা দ্বিচক্রো ঠি পুর্ববং শৃর্াস্ত রথঃ তশ্সৈকং 

চক্রমিন্দ্রেণাপঞ্গতং ভুর্ধ্য ইতি । শ্ুপাংস্থলুগিতিষষ্ট্যেকপচনস্যসুঃ ॥ সুর্য্যস্ত সম্বান্ধ অপহও। 

তদেকং চক্রমনর্ভ়ৎ বঞ্ষোহনার্থং অন্রমমণ্খ | তেন চঞ্রেণ বলমন্ডিনচ্চ। নশ্চার্থে ॥২। 

ৰ 
তে 

অঞগণেধু মাধ্যন্দিণসণনেষু তারমানরাপেধু অচ্ছাবাকস্ত অহরহঃ শস্তসংগুকমিতা 

বেতি স্ক্তম্। নূশং পাত ইতোধা ত্থান্তে *শংগনীয়া | কুতিতং চ মুখ + রর 

ইত্যন্তমুক্ধমমিতি ॥ 

পৈষা সুক্তে একবিংশী_- 

এ | | ৰ | 

নূনং স| তে প্রাতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিজ্্র দক্ষিণ। মথেশী। 
পচ জপ চে ঝা মাঃ শসা 

| | | | | | 
শিক্ষান্তোতৃন্ছ্য। মাতিধগ ভগো নে। ব্ুহ্দেম বিদ্থে সুবীদাঃ। ২১ 



২ জট, ৬ জধ্যয,৬ বর্দ।]  দ্বাদশং সূক্তং |. ৫৫৭ 
--* ভাথ পদপাঠ! * -_ 

| | 
নূনম। সা। তে। গ্রতি। বরমৃ। জরিত্রে। | | 

ছুহীয়ৎ। উন্ত্র। দক্ষিণা। মধোনী। 

ৰ | | | শিক্ষ। স্তোতৃহতাযঃ। মা। অতি। ধক। ভগঃ। নঃ। বৃহৎ । 

1 | 
বদেম। বিদখে। স্বহবীরাঃ॥ ২১ | 

হে ঈন্। যা দক্ষিণা দক্ষমুতৎসাহনং করোভীতি দক্ষিণা স্তোতৃত্যে। দেয়া স| তে ত্বং- প্ন্ধিণী মপোনী ধনবতী জরিত্রে স্তোত্রে ববং শ্রেষ্ঠম ভিমতগর্থ, নূনং প্রতি দৃহীয়ৎ 
ইদ।নীং গ্রতিদোদ্ধি সম্পাদধতীতার্থঃ | তাদৃশীং দক্ষিণাং তোতৃভ্যোহস্মভাং শিক্ষ প্রযচ্ছ। 
শির 5গো শঙজনাধঃ তমাতিধক্ ॥ দতের্দানার্ঘন্ত লুঙ্ি মন্ত্রে ঘসেত্যা দিনা চেলুকৃ॥ নোইম্মান- 
তিকণা অন্যেক্ট্যো দশ্িণাং মা দাঃ প্রথমমন্মত্যং দত পশ্চাদন্টেভ্যো। দীয়তা মিত্যর্থঃ | 
যব নোইখাকং কামান মাধক মা দাক্ষীঃ অপেক্ষিতফলদানেন পুরয়েত্যর্থঃ | ম্ববীরাঃ 
শোগনপুপোতাঃ সন্তে! বয়ং বিপথেহশ্মিন যজ্জে বৃহৎ গ্রভৃতং স্তোত্রং বদেম ত্বাযুদিত্ 
11 গ্ সা তে প্রতিছপ্ধাশিতি প্রক্ৃত্য বীরো বীরয়ত্যমিত্রান॥ বেভের্বাস্তদগ তি- 
কর পাপষতেব্বেভাপ্তং নিরুক্মন্ত্পন্ধেয়ম্ (নিৎ ১1৭) | ( ২ম--১১স্--২১খ ) ॥ 

হাত দ্বিতীয়স্ত যষ্ঠে যষ্টো বর্গ ॥ ৬ | 
হাত গাত্স মদে মগ্ালে প্রথমোহন্বাকঃ ॥ ১ ॥ 

০ 

ক 

ঘার্দশং গুরতীং ॥ 
চ কিরন 
৬ ০ 9 

ই যেস্বলাকে একাদশক্ভানি। তত্র যো "্গাত ইতি পঞ্চদশচং প্রথমং সুক্তফ্ ও ধা তএখ্ং। সংজবে [নফেবলো |নাবদ্ধানীরস্ত বিতর যে! জাত এবেতি শ্তেং। ঘংদ পধযায়ানাত খ:ও থাএতষ্-যো জাত এবেতি শিফ্েবলা ইতি । আভিগ্নবিকে উতায়েহতনি শিক্ষকেবলো মো জাত এবেতি [নধিদ্ধানীয়ং | স্থরিওঞ্তৃতীয়স্ত ব্রর্ধামায়ে। জাত এপে তি মপ)ানদন ইতি। বিশ্বজতি মাধ্যন্দিণসলনে মৈক্রাবরূণঃ স্বপস্ত্রে প্রাকৃতাঙ্থ 
বন্জাং পুর্ব যে। জাত ইতি সামসুক্তং শংসেৎ। বিশ্বজিতোইগ্রিং নর ইতি খঞ্ডে ধন্ন-অত্তা খদালো যো জাত এবাভুরেক ইাতি সামগুক্তানীতি। অগ্িষ্ুকিক্ষেবলো খিবন্ধান/ি।ং শ্িশাপ্রিলানামিতি থণ্ডে হ্ুত্রিতম্_তিষ্া! হবী যো জাত এবেতি মধ্যন্দিন 
ইতি। খত্রতে পিক্ষেবল্য যে জাত এবেতি সুক্তং উপ ইতি খণ্ডে সবত্রিতম্-বন্ধেন ঝ 
মস দাষি স্ষণ যে! জাত এব প্রথমো মনম্বানিতি। আত্রেতিহ!গো বৃহদ্দেবতায়াযুক্তঃ-+ বঙ্গ তগসান্থানমৈষ্ত বিভ্রন্মহপুঃ । অদৃশ্বত যুহ্র্ডেন দিবি চ ব্যোয়ি চেহ চ॥১॥ 



৫৫৮ থখেদ-সংহিত। | [২ মণ্ডল, ২ অন্ুবাক, ১২ 

তৃমিক্র ইতি মত্বা তু দৈত্য ভীমপরাক্রমৌ ॥ ধনিশ্চ চুমুরিশ্চোতৌ সা! যুদাবভিপেততুঃ |: 
বিদ্বিত্ব। ল তয়োর্ভাবমুষিঃ পাপং চিকীর্যতোঃ। যে! জাত ইতি স্থক্েন কর্ম পৈন্দ্রাণ্যকীর্ভরৎ। 

... অন্েতন্তখাবর্ণগস্তি _পুরা কিলেন্দ্রাদয়ো বৈগ্ঠ মজ্বং সমাগম গৃত্সমদে|হপি তত্রাগ্ ত্য জ 
স্তাসীৎ। দৈত্যান্চেন্্র জিথাংলয়া তত্র গম [গমন্ তান্ দৃষ্টা- নিজগ!মেন্ডরো যজ্ঞাৎ গৃৎগয। 
কৃতিঃ। স'চ গৃৎসমদে! ধৈন্েন পুজিতো যঙ্জবাটান্লিপগচ্ছৎ । নির্চছন্তং তরু ্ 
'য়মেবেন্র ইতি মন্মানাজ্তমন্থরাঃ পরিবব্বঃ _নাহমিক্ন্তস্থঃ | কিত্নং গুণোপেতঃ। 
ইত্যনেন হ্থক্তেন তান্ প্রত্যুবাচ। অপরেন্বেনং কথয়স্তি--গৃংসমদ্ত যজ্ঞ গ্রবিগমেক। 
কিনমিল্দ্রং জ্ঞাত্বা অন্ুরাঃ পরিবত্রং। স ইঞ্ছো গৃংসমদর্জপেণ ষজ্ঞব। টানি স্বর্গ জগাম 
ততঃ অন্ুরাঃ ইন্ট্রো ধিলম্িত ইত্যন্তঃ প্রবিশ্ত গৃৎসমদং দৃষ্টা পুর্বমের গৃত্পমদে। গ& 
অয়ং তবিন্দ্রোইপ্মন্তঘাৎ গৃৎ্সমদরাপেণাস্ত ইতি তং ভাগৃ€ঃ। শ তারতামজ। যানভানে। 

সক্তেন প্রত্যুবাচ। অয়মেবার্থে মহাভারতে গ্রপঞ্চিতঃ ॥ (২ম--১২স্থ) ॥ 
চে 

নু 

তে প্রথম! | 

| | | ] 
যে জাত এন প্রথমো মনপান্দেবে। দেবান্ ক্রুতুনা পর্যযভুসং। 

রি | | ূ | 
যস্ঠ শুশ্বাদ্রেদপী অভ্যগেত।ং নৃম্ণস্ত মহ! সপ জনাগ ইন্দ্র; | ১। 

--* অথ পদরপাঠঃ ০-- 

| ] | 
যঃ। জাতঃ। এব। প্রথমঃ|, মন্থন । দেবঃ | দেপান্। ক্রাতুনা। পদিহইশভুধ। 

| | ] | | | 
যন্ত। শুম্াৎ। ঝোদনী ইতি । অভাসেতাম্। নুষ্ণ্গ । ব্া। সঃ। জশাসঃ। ইশ ॥ ১। 

গৃৎসমদো ব্রুতে। জনাসো জনা: তে শ্রাং ।! যঠঃ জাত এব জাযমাণ এব প্ 

প্রথমঃ দেবানাং প্রধানভূতঃ মনস্বান্ মনক্ষিনামগ্রগণাঃ দেলো গো তম সন ্রহনা- 
বৃত্রবধাদিলক্ষণেন স্বকীয়েন কর্মর্ণা দেপান্ সর্নধান্ যাগদণান্ পর্যাভূদং লগ্ন 
পর্যাগ্রহীৎ॥ ভূষ অনন্কারে। ভৌবাদিঃ লঙিনপং ॥ যছ| সর্রবানন্যান থেবাণ প্যারা, 

পর্যযতনৎ অত্যক্রামৎ ॥ অন্মিন্পক্ষে ভবতেব্ব্যভায়েন কৃসঃ শ্রুঃকঃ কিতীতাটপ্রতিযোর। 

যন্তেন্্রন্ত শুন্বাৎ শারারাৎ বলাৎ রোদ] গ্যাপাপাথব্যো আভ/সেতাং খবিতীতাং। 

ত্যল ভাম়ে অন্ুপান্ডেৎ ত্যসভয়বেপনয়োররিতি নৈরুক্তাঃ (নি*ৎ ৩২১) ॥ 
| 

, অবেগেতাং বা। তথা চ মন্রান্তম্-ইসে চিত্তবমন্তবে বেপেতে ভিরস! মহা ঠা 
মিত।.. 

(ধা লং ১৫৩১)। নৃম্ণন্য সেনালঙ্গণন্ত বলস্য মহ! মহব্বেন যুক্তঃ গ ইঞ্রে। নাই? 
৭ পাত; 'জঙজ নিরুক্তম-ঘে। জাত এব প্রথযো। মন্বী বেষে। দেখান্ ক্রতুনা কর্মণ। গণ 

ত৮ [মেতাং ৃ 

9: 



অক) ৬ অধ্যায়, ৭ বর্গ।  দ্বাদশং সুষ্ং | ৫৫৯ 

গৃহাৎ পর্যারক্ষদত্যতিক্রামদিতি বায়স্য বলাদ্যানাপুথিস্যাবপ্যবিস্ীতাং নৃম্ধন্য 
2 বলস্তয মহুত্বেন লজনা সহস্র ইত্যে্টারস্ত প্রীতির্নত্যাখ্যান সংযুক্তেতি। 
নি ১০1১০) ॥ (২ম ১২ -১খ)। 

ঙী ৪ 
ক 

অথ দ্বিতীয়।__ 
১১ | | | ] ধঃ পৃথিবীং ব্যথমন।মদৃংহদ্ঘঃ পর্বভান্ প্রকুপিত। অরম্ণাঁৎ। 

| | | | টি ও 
| অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ে। যে। ছ্যামস্তননাৎ ম জনাপ ইন্দ্রঃ ॥ ২ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | | | | । গৃখিবীম। ব্যথমানাম্। অনংহত্। যঃ। পর্ববতান্। প্রথকুপিতান্। অর্নাৎ। 

| | | 
| অন্তরিক্ষমূ। বিহমমে। বরীয়ঃ। যঃ। গ্যাম। আস্ততনাত। সঃ | জনাসঃ ইন্জঃ | ২॥ 

হে জনাঃ! যঃ ইন্ত্রঃ বাগমানাং চলম্তীং পুৃথিপীং অ্দুহৎ শর্করাদিতিদু টামকরোৎ॥ 
দাগ বদ্ধ ॥ ঘশ্চ প্রকূপি ত!ন্ ইহস্ত 5শ্চলিত!ন্ পক্ষঘুক্ান্ পর্বতান্ অবম্ণাৎ নিয়মিতবান্ 

গে স্থানে স্থাশিতবান্ অপম্ণান্ বমু ক্রীড়ায়ং আন্তঙাপিতণ্যরথস্ত ব্যত্যয়েন। শ্বাপ্রত্যয়ঃ | 

9 বণীয উক্রতখমন্তরিঙ্ষং বিমমে নির্মামে বিস্তীর্ণ চকারেত্যর্থঃ। য্চ গ্যাং দিব্মস্ততৎ 
নত নিরুদ্ধামকরোৎ। স্তংভুরো ধনে ইতি সৌত্রো ধাতুঃ স এবেন্দ্রো নাহামতি ॥ ২॥ 

অথ তৃতীয়।-_- 
ূ | | 

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তপিন্ধন যে। গ| উদাজদপধা বলম্ত। 

| | | | 
ধা ঘশ্মমোরভ্তগ্মিং জজ্গান সংব্ক্সমৎস্য ল জনান ইন্ত্রঃ॥ ৩। 

ক 
--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ৃ | ও হত্বা । অহিম। অরিণাৎ। সপ্ত। পিশ্ষংন। যঃ। গাঃ। 

| ] 
উৎ্ৎআজৎ। আঅপহ্ধা। বন্য । 

যঃ। ৃ র ূ অশ্মনোঃ। অত্তঃ। অগ্রিম্। জজান। সম্হবৃক । লমতহসু। 

| 
সঃ। জনালং। ইঞ্জঃ | ৩। 

এ ঝাচি গা ্ 



৫৬৪ খখেদ-সংহিত। । [২ মণ্ডপ, ২ অনুবাক ১২ হ্ 

যঃ অহিং মেঘং হত্বা মেঘহননং কৃত্বা সপ্ত সর্পণশীলাঃ সিন্ব,ন্ শ্যব্দনশীল| « 
অবিণাৎ প্রেরয়ৎখ। যদ্বা সপ্তগঙ্গাযমুন।গ্কা মুগ্যা নদীররিণাৎ ॥ রীভ্শরবণে। ক্যাদিঃ| 

বলস্ত বলনামকস্তান্ুরস্ত অপধাতৎ কর্ভৃকত্তরোধানারিরদ্ধা গা উদ্াজৎ্ নিরগযয 

অপধ1: অপপুর্বাদ্রধাতেরাওশ্চোপদর্গে ইতি ভাবে অঙ্ প্রত্যয়ঃ। গ্পাং আনু? 

পঞ্চম আকারঃ॥ যশ্চ অশ্মনোঃ অশ্ুতে ব্যাপ্সোতান্তবিক্ষমিাশ্ম মেঘঃ | অতান্ত 

রূপয়োর্দেয়োরস্তর্মধ্যে বৈদ্যতমগ্রিং জজান উৎপাদয়ামাস | যশ্ড সমৎস্ু সংসতক্ 

যো ণামাযুংষীতি সমদঃ সংগ্রামাং তেষু সংবৃক হিনস্তি ॥ বণভ্োহ্ংসার্থস্ত কপি ন? 

ল ইত্দো নাহমিতি | (২ম--১২স_৩খ) ॥ 
চি ডু 

০ 

অথ চতুর্থী-_ 

| | ৃ 

যেনেমা বিশ্ব চ্যবনা কৃতানি যো দাঁপং বর্ণমধরংধ গুষাক:। 

ূ | ূ | 
শ্বস্ীব যে। দিগীর্বাল্ক্ষমাদদর্ধযঃ পুষ্টানি সজনাস ইন্দ্র; ॥ ৭ 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| | | | | | | | | 
যেন। ইমা। বিশ্বা। চাবনা। কৃতানি। যঃ | দাসম্। বর্ণম। অধবম্। গুহ| | অকনিত্য 

| | | 
শ্বরীংইব। যঃ| জিগীবান্। লক্ষম্। আদৎ। অর্যাঃ। পুষ্টানি। 

| 
সঃ। জনালঃ। ইন্ত্রঃ ॥ ৪॥ 

যেনেন্েণ ইমা ইমানি বিশ্বা চ্যবনা নশ্বরাণি ভূবনানি কৃতানি স্থিনীকুতানি বন্টন 

শূদ্রািকং ষন্ব! দালযুপক্ষপয়িতারং অধরং নিকুষ্থমস্ত্রং গুহ! গুহায়াং গুতস্থানে নরকে 

অকঃ অকার্ধাৎ। করোতেনুডি মন্ত্রেসেতা।দিনা চেছুকি রূপং । লক্ষং লক্ষ্য ধা 

জিজয়ে কসো লন্লিটোর্জেরিতি অভ্যাসাদুত্তরপদন্ত কুত্বম্। দীর্ঘস্ছানদগঃ | ভি 

অর্ধ্যঃ অরেঃ॥ যষ্ঠেকবচনে ছানসো যণাদেশঃ ॥ শত্রোঃ লমবন্বীনি পুষ্টা(ন গদি এন! 

আদৎ আদতে। তত্র দৃষ্ঠান্তঃ_শ্বরীব শ্বতিমুগান হস্তীতি শব ব্যাপঃ। যখ। বাধে র্ 

ক্ষিতং মগ পরিগতা।জি তত্বৎ ॥ (২ম-১২শ -৪খ)॥ 



আটক) ৬ অধ্যায়, ৯ বর্গ ।]  ধ্বাদশং সৃক্তং। ৫শ% 

অথ পঞ্চমী_- 

1 | ূ | | ণ 
ধং খা পৃচ্ছন্তি কুছ পেতি ঘোরমুতেমহুনৈষো অস্তীত্যেনম্। 

| | |] | | শা অর্যঃ পুষ্টীর্িজইব। মিনাঁতি আদট্মৈ ধন্ত ল জনাল ইন্তঃ॥ ৫॥ 

--* অথ পদ্র-পাঠঃ *-- 

| | | | 
যম্। স্মা পৃচ্ছস্তি। কুহ। সঃইতি। ঘোরমূ। উদ্ত। ঈম্। আছঃ। 

ন। এষ। অস্তি। ইতি। এনম্। 
শা ০০ আত সপ 

[ 
সঃ। অর্ধ্যঃ। পুাঃ। বিজঃহইব। আ। মিনাতি। শ্রুৎ। অশ্বৈ। 

] 
ধত্ত। সঃ। জনাসঃ| ইন্দ্র; ॥ ৫ ॥ 
এআ বা 0৬ ওজর ৩৮৮ 

অপশ্ান্তে! জন! ঘোরং শত্রণাং ঘাতকং যং পৃচ্ছস্তি স্ম কুহ সেতি স ইন্দ্র কুত্র বর্তত 

তি। সেতি সোচি লোপে চেৎ পাদপূরণমতি পোলোপে গুণঃ॥ ন কচিদসৌ ভিষ্ঠতীতি 

স্ঃমানা জনা এনমিক্দ্রমাহঃ এষ ইন্ত্রো নাস্তীতি। তথ! চ মন্ত্রে নেন্দ্রে অস্তীতি নেম উত্ত 

|ধ+ম* ৬1৭18) আ] হেতি ॥ ঈধিতি পুরণঃ। উতাপিচ ল ইন্দ্র বিজ ইব। ইব শব্দ এবার্থে। 
টেক এব মন্ অর্ধোরেঃ লন্বন্ধীনি পুষ্টিঃ পোষকানি গবাশ্বাদীনি ধনানি আমিনাতি 

তো হিনগ্ডি॥ মীঙু হিংলায়াং মীনাতের্নিগমে ইতি হম্বঃ॥ তন্মাৎ শ্রদণ্মা ইন্্রায় ধত্ত স 
রাইস্তীতি বিশ্বাসম্র কুরুত। যগ্চপ্যদৌ বিশেষতোহম্মতির্ন বৃষ্ঠতে। তথাপি অস্তীতি 

শ্বাসং কুরুত। এব নিদ্ধারণমহিমোপেতঃ দ ইন্ত্রো নাহামতি ॥ (২ম ১২৫৭) 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত ষষ্ঠে সগ্ডমো বর্গ: ॥ ১। 

অথ তন্মিন্ সুক্তে ষঠী_ 

৪.  € | 
রঃ রন্য চোদিত। যঃ' কৃশস্য যো ব্রক্ষণো নাধমানদ্য কীরেঃ। 

যা | | ণ | 
তি গাবণে। যোবিত। হুশিপ্র সৃতযোমগ্য স জনাস ইন্ত্ঃ॥ ৬ ॥ 

ধথে ১.৯ 



ন্ 

(৬২ ধাষেদ-দংহিত। | [২ দগল) ২ অনথবাক, ১২ হক 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-» 

| | | | 

যঃ। রঞ্চ। চোদিতা। যঃ। কৃশগ। য্ট। ত্রদ্ণঃ। নাধমানন্ত। কীরেং। 

০৭ |. | 
বুক্তগ্রাবণঃ | যঃ। অবিতা। নুহশিপ্রঃ। সুৃতহসোমন্ত। সঃ। জনালঃ। ইন্্রঃ 1 ৬। 

যঃ রখন্ত রধ হিংসা লংরাধ্যোঃ সমৃদ্ধ চোদিত| ধনানাং প্রেরগ্লিতা তবতি। 

যশ্চ কৃপন্ত চ দরিদ্রন্ত চ যশ্চ নাধমানস্ত ॥ নাথনাধৃযাচঞো পতা গৈষ্বধ্যাশীঃ ফু যাচমানন্ 

কীরেঃ করোতেঃ কীর্ভয়তেব্ববা স্তোতুঃ ব্রহ্মণো ব্রাঙ্গণন্ত চ ধনানাং প্রেরয়িতা। যণ্য 

নুশিপ্রঃ শোভনহম্ঃ নুশীর্ষকো বা লন যুক্তগ্রাবণঃ অভিষবার্থমুদ্যত গ্রাবণঃ অুস্ত- 

লোমস্তাভিযুতলোমন্ত যজমানস্তাবিতা রক্ষিতা ভবতি। ল এবেন্দ্। নাহমিতি বন্ধশবন্ত 

হবন্নপরত্তে হ্থাছ্যুদাত্ততা ন্তাৎ। তথা ব্রক্ষবন্থানো অজরং নুবীরমিতি (খ* মণ ৩১৩)। 

অয়ং ত্বস্তোদাত্তঃ পঠ্যত ইতি নান্নপরঃ॥ (২ম_১২স্-৬খ)। 

অথ দপ্তমী--. 

। 
| 

যন্যশ্বানঃ প্রদিশি যদ্য গাবে যপ্য গ্রামা যল্য বিশ্বে রথানঃ। 

| | | 

ঘঃ সূর্যং য উধসং জজান যে! অপাং নেতা ? জনাস ইন্ত্রঃ॥ ৭। 

--* অথপদ-পাঠঃ *-_ 

| | | | ] | | | ] | 

যন্ত। অশ্বালঃ। প্রহদিশি। যন্ত। গাবঃ। যন্থ। গ্রামাঃ। বত। বিশ্বে। রধানঃ। 

ষঃ। রা য্ঃ। উ্াদ। রান ষঃ। অপাম্। নেতা। লঃ। জনাল;। ৭1 

যন্ত লর্ব্বান্তরধ্যামিতয়া বর্তমানন্ত প্রদিশি প্রদেশনেইগুশালনে অস্বানোহঙখা বর্ধনে! 

যন্তানুশাদনে গাবঃ যক্টাহশালনে গ্রামাঃ গ্রসস্তেত্রেতি গ্রামা জনপদা যন্াজ্ঞাযাং বি 

লর্কে রথালো। রখ বর্তত্তে যশ্চ বৃজং হতা হুর্ধ্যং আজান জনয়ামাপ যান্টোধলং | তথ 

মন্্ঃ-জজান্ হূর্যামুধলং হুদং ল! ইতি। (খ* লৎ ৩২১০ )। য্চ মেঘভোনছা 

অপাং নেতা প্রেরকঃ ল ইন্ত্র ইত্যাদি প্রলিদ্ধম॥ (২ম-১২স-থ )॥ 

ঞ্ 



| র্ 

অধাস্টমী-_. 

ৰ | ী | ষং ক্রন্বদী লত্যতী শ্হ্বয়েতে পারেবর উতয়া আমিত্াঃ। 
1 1 | | 

সমানং চিদ্রেথমাতন্থিবাংল! নান! হুবেতে স জনা ইন 
॥৮॥ 

স্”্ঙ অথ পদ-পাঠঃ ০*-.. 

2 | | যম্। ক্রন্দসী ইতি। সংযতী ইতি লম্হ্যতী। বিহ্বয়েতে ইতি রা 

] | | 
পরে। অবরে। উভতয়াঃ। অমিত্রাঃ | 

॥ ৮ ॥ 
"৮ 

1 ॥ | | | 
লযানমূ। চিৎ। বথম্। আতস্থিংবাংল!। নানা। হবেতে ইতি। সঃ। জনাসঃ। উদ্ঃ 

যং ক্রন্দলী রোদপী শব্দং কুর্র্বাণে মান্তষী দেনী চপ্েসেনে বা লংযতী পবম্পরং 
্চছত্তযো। যমিন্্রং পিহ্বয়েতে স্বরক্ষার্থ বিবিধমাহবয়তঃ পরে উৎকুষ্টাঃ অবরে অধমাশ্টো- 
ছয়াঃ উভয়্বিধাঃ অমিত্রাঃ শত্রনঃ যমাহয়ত্তি লমানং উন্্ররথসদৃশং রখমাতস্থিবাংলা 
আস্থিতৌ দ্বৌ রধিনৌ চিৎ তমেবেঙ্্ং নান! পৃথক্ পৃথক হবেতে আহ্বয়েতে । যথা 
'ম্যানমেকরথমারঢাবিজ্ঞাগী হবেতে জজ্ঞার্থং যজ্জমানৈঃ পৃথগাহ্য়েতে তয়োরন্তরঃ ল 
ইন্ত্রো নাহমিতি ॥ (২ম--১২শ্-৮খ) ॥ 

অথ নবমী-_ 

| ] ] | | 
য্মান্ খতে নি্জয়ন্তে জনালো যং যুধ্যমান। অবসে হবস্তে। 

ণ | | | 
থে! শ্শিস্ত প্রতিমানং বভুব যে! অচু।তচাৎ ল জনা উন্্রঃ ॥ ১॥ 

ৰ --* অথ পদপাঠঃ *-- 

বা ও | | ূ ূ | *ন। ধতে। বিহ্য়ন্ত। জনালঃ। যদ্। বুধ্যমানাঃ। অবলে হস 

| 
ৰা | $| বিশ্বসব । থ্রতিমানম্। বব | যঃ। অচাতহচাৎ । লঃ। জনাসঃ। ই্ন্ত্রঃ | 8 

১ 

৬ হু, 



৪৩৪ খাখদ-সংহিত। | [ ২ মণ্ডল; ২ অন্ুবাক, ১২ শৃল্ভ। 

যন্মাদৃতে জনাসো জনাঃ ন বিজয়ন্তে বিজঞয়ং ন প্রাপ্ত বস্তি অতঃ যুধ্যমান! যুব 

কুর্বণা জনা অবপে স্বরক্ষণায় যং ইন্দ্রং হবাস্তে আহবয়স্তি যশ্চ বিশ্বস্ত সর্ববস্ত জগহঃ 

প্রতিষানং প্রতিনিপির্বভূব। যশ্চাচ্যুতচাৎৎ অছ্যাতানাং ক্ষয়রহিতানাং, পর্ববাতাদীনাং 

চ্যাবরিতা স ইক্জ ইত্যাদি গ্রসিদ্ধম ॥ ( ২ম--১২সু ৯) ॥ 
ঝা গু 

ষ 

অথ দশমী-- 

| | | | | 1. 

যঃ শশ্বতে। মছোনো দধানানমন্মানাঞ্থর্। জঘান। 

রি | | | | 

যঃ শধ'তে নামুদদাতি শৃধ্যাং যে দস্টোরস্তা। স জনাস ইন্জঃ | ১০। 

-_-* ভাথ পদপাঠঃ *- 

| | | | | ] | 

যঃ)। শশ্বতঃ। মহি। এনঃ। দপানান্। অমন্তমানান। শর্ব1 | জঘান। 

ূ ৰ 
যঃ। শর্তে । ন। অন্তহদদাতি। শদ্যাম। যঃ | দস্টোও। হস্তা। 

ৃ 

সঃ। জনাসঃ  উন্দ্রঃ ॥ ১০ ॥ 
চা ০ 

মতি মহৎ এনঃ পাপং দধানান্ শশ্বতো নতুন অমগ্যমানান্ আত্মানমজনতঃ 

জনান্ শর্ববা শৃণাতি শজনলেনেতি শক্র্বজঃ তেনাযুধেন জধান। 

কুরুতে অনান্মজ্ঞাফ জনায় শৃশ্যাং উৎসাহনীহং 

অত্যন্তানা' 

যঃ 

ইন্রমপুজয়তো৷ বা 

সত্তেপিটিরূপং ॥ যশ্চ শর্দতে উৎসাহং 

কর্মননাম্রদদ।তি ন প্রনচ্ছতি। অন্নপূর্ববাৎ ডুদাঞ, দানে। জৌহোত্যাদিকঃ 

মািরিতি ভিডি চোদাতল্তীতি গতেনিঘাতঃ ॥  যশ্চ] দশ্যোরু পক্ষ পয়িত্ঃ শত্রোর্ন 

খাতকঃ ল ইন্দ্র ইত্যাদি পুর্নাব্ ॥ (২--১২শু--১০খ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত মষ্ঠেহষ্টমে। বর্গ ॥৮॥ 

অধৈকাদশী |” 

| | | | 

যঃ শংবরং পর্ববতেধু ক্ষিন্তং চত্বারিংশ্যাং পরগন্ববি্দং! 
এ 

| 
। 

ূ 
. 

গুজীয়মানং ষে। আঁহং জঘান দানুং শয়ানং স জনা ইন্দ্র; ॥ ১১ ॥ 

হা অপর 
গত রি আজ 



& গইক, ৬ আধ্যার, ৯ বর্গ |) দ্বাদশং সুক্তং | $৬৫ 

--০ অথ পদপাঠ? *-. 

| ] | 
যঃ। শংবরম্।, পর্ববভেষু। ক্গিয়ন্তম্। চত্বারিং্াম্। | | 

শরাদ। অনু মবিন্দৎ। 

| | | ] | ৰ 
ওজায়মানম্। যঃ। অহিম্। জঘান। দাক্ুম্। শয়ানম্। সঃ। জনাসঃ। ইন্ত্ঃ ॥ ১১ ॥ 

যঃ পর্বতেযু ক্ষিয়ন্তং ইন্জভিয়া বহুন্ সংবৎসরান্ প্রচ্ছন্ন ভূত্বা পর্বতগুহাস্্র নিবসন্তং 
শংবরং এতন্নামকং মায়াবিনমন্ুরং চত্বারিংশ্টাং শরদি চত্বারিংশে জংবৎসরে অন্ববিন্দৎ 
অনিতা লভত লব্ধাচয়ঃ ওজয়ামানং কতুঃ॥ ক্যঙ্সলোপঃ ॥ ওজসোপারসে নিত্যমিতি 
লকারলোপঃ| বলমাচরস্তং অহিং আহস্তারং দাস্থুং দানবং শয়ানং শংবরমসুরং জঘান 
হতবান্ ল ইন্দ্রো নাহমিতি ॥ (২ম--১২ন--১১)] 

অথ দ্বাদশী-_ 

| এ | ৃ । ৃ 
য: সগুরশ্র মস্তবিস্ব।নবাশ্থজঙ্ড সর্তবে সপ্তমিদ্ধ,ন্। 

| | 1 | | [ 
যো গৌহিণমন্ষরদ্বজবাহদর্যামারোহন্তং পল জনাস ইন্দ্র; ॥ ১২) 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | 1 | | ষঃ। সপ্তহরশ্মিঃ। বুষভঃ | তুশিক্সান্। অনইঅস্থজৎ। সর্তভতবে। সপ্ত। শিশ্ধন্। 

১1:11 এ ২ ঘ। বৌতিণয্। অস্ফুাৎ। বজহসাহঃ। গ্যাম্। আইরোহন্তম্। লঃ। জনাসঃ। ইন: ॥ ১২৪ 
বশ! ৯৯ 

ক গছ ও 

যঃ সপ্তর্প্মঃ লপ্তসংখাকাঃ পজ্জন্যা রশায়ো যন্ত তে চ'বরশ্ায়ঃ বরাহবঃ স্বতপলো' 

বিছনমহসো ধৃপয়ঃ শ্বাপয়ো গৃহমেধাশ্চেত্যেতে যে চ নে শিরিবিদিষঃ পর্জন্টাঃ লপ্তপৃথিবী- 
খতার্ধন্ত হষ্টন্টিরিতি ট্তত্তিরীয়ারণ্যকেহায়াতাঃ (তৈ* আশ প্রথম প্রপাঠকে )। 
বযভো বর্ষকঃ 'বিষ্ম!ন্ বদ্ধিমান বলবান্ বা সপ্ত সর্পণস্থতাবাঃ পিন্নপঃ লর্ভবে দরণায় 
বাঙ্গৎ অবস্থষ্টবান্। যথা গঙ্গান্তাঃ অপ্তমুখ্যা নদীরবাস্থগৎ। যন্চ বজজবান্থঃ সন্.গ্যাং 
দিবমারোহস্তং বৌহিণমন্ুরং অস্ফৃরৎ্ জঘান প্কুণস্ক,রণে তুদাদিঃ॥ (ম--১২গ--৯২খ)॥ 

ণ্ ঙ 

জথ ত্রয়োদশ 
8... । | 

হারা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুদ্বাচ্চিনস্ত পর্ববত। ভয়স্তে। 
হট ০ চি পলি 

১. | | | ছি গোমপ। নিচিতে। বজনানহুর্যে। ব্জহস্ত; নম জনাদ ইন্দ্ুঃ॥ ১৩ 



৫৬৬ ধথেদ-সংহিতা | [২ মুল, ২ জঙগবাক। ১২ ক) 
»৮* অথ পদপাঠঃ *--- 

1 ] ] | 
ঘাবা। চিৎ। অন্যৈ। পৃথিবী ইতি। নমেতে ইতি। শুক্মাৎ। চিৎ। 

নি 

কত ও ও 

[ 
অন্য। পর্বতাঃ। ভয়ন্তে। 

] | 
বঃ। লোমইপাঃ। নিইছিতঃ। বজুহবাহুঃ। যঃ। বজজুহহস্তঃ। লঃ। জনালঃ। ইন্্রঃ। ১৩। 

অশ্যৈ ইন্ায় গ্যাবাপৃথিবী ইতরেতরাপেক্ষয়া দ্বিবচনং প্রমিত্্রয়োর্বরুণয়োরিতি বং 
(খণ্ লং ৫1৫1৮) নমেতে চিৎ স্বয়মেব গ্রহবী ভবতঃ॥ ণম প্রচ্বত্থে কর্ধকর্তনি 

নছুহন্,নমাং যকৃ। চিণাবিতি যকঃ প্রতিষেধঃ ॥ চিদপিচ অন্যেন্রন্ত শুন্মাৎ বলাৎ পর্ব! 
ভয়ন্তে বিভ্যতি | যঃ লোমপাঃ সোমন্ত পাতানি চিতঃ লর্ববৈঃ যত্বা অন্যেভ্যোহপি দেষেতো 
দাঃ বজ্রবাহুঃ বজুলদ্বশবাহঃ যশ্চ বজ্তহস্তঃ বজ্যুক্তকরঃ ল ইন্দ্র ইত্যাদি প্রসিদ্ধমূ॥ ১৩। 

অথ চতুর্দশী-_ 

| | | | 
যঃ ল্গম্বস্তমবতি যঃ পচত্তং যঃ শংলম্তং যঃ শশমানমূী। 

কী, 

রি | | 
বস্থ ব্রক্ষবধ নং যস্য লোমে। যগ্তেদং রাধঃ স জন।স ইন্দ্রঃ | ১৪॥ 

$ --* অথ পদপাঠঃ *-- 

] ] | | 
ধঃ। নুবস্তমু। অবতি। ষঃ। পচস্তমূ। যঃ। শংলস্তম্। যঃ1 শশমানম্। উতী। 

| 1 | 1 1 ॥ | | 
যন্ত। ব্রদ্ধ। বধনম্। যন্ত । লোমঃ। যস্ত। ইদম্। রাধঃ। লঃ। জনাসঃ। ইন্্ঃ| ১৪। 

যঃ স্ুত্স্তং লোমাভিষবং কুরবস্তং য্জমানমবর্তি রক্ষতি। যশ্চ পুরোডাশাদীনি 

হুবীংধি পচস্তং যশ্চ উতী উতয়ে॥। নুপাংনুমুগিতি চতুর্্যাঃ পূর্বলবর্ণদীর্ঘঃ | ্বরক্ষাঠঠ 

শন্্রাণি শংসত্তং যশ্চ শশমানং অবতি স্তোন্রং কুর্বাপং রক্ষতি। ব্রহ্মা পরিব্ঢং প্োং 

যণ্ত বর্দনং ত্ৃদ্ধিকরং তবতি। তন্য! খন্ত লোমে বৃদ্ধিহেতুর্ভবতি | যস্ত চ ইদমগদীয়ং 

দ্বাধঃ পুরোডাশাদি লক্ষণমন্তরং বৃদ্ধিকরং ভবাতি লইন্ত্র ইত্যাদি গ্রলিত্বমূ॥ ১৪। 



শিলা | ২ জ্টুক)উ অধ্যায়, ৯ বর্গ।] দ্বাদশং সুক্তং। 
ই 

অথ পঞ্চদশী-_ 
ৰ | | | ্ ] যঃ অস্থতে পচতে হুগ্র আচিদবাজং দ্দার্থ স কিলাগি সত্যাঃ। 
| টিভি | | | ব়ন্ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ স্ববীরাসো! বিদ্থমাবদেষ ॥ ১৫॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| এমা | যঃ। শুতে । পচতে । ছুএ। আ। চিৎ। বাছস্। দরদধি। ল:। কিল। অনি। দতাঃ। 

| | | | 
না তে। ইন্ডর। বিশ্বহ। প্রিয়াসঃ। সুখ্বীরাসঃ। বিদথম। আ। বদেষ | ১৫ ॥ 

ঈদানীমৃষিঃ লাক্ষাৎকৃতষিজ্্ং প্রতি প্রন্রতে। তে ইন্দ্র যো দুখঃ ছধরঃ লন্ মুতে সোমাতিষবং কুর্বতে পুরোডাশাদি হবীংধি পচতে । যজমানায় বাজমন্নং বলং 
বাআ দর্দষি ভূশং প্রাপয়লি। লতাদৃশত্বং লত্যঃ চিৎ যথার্থভূত এবাসি ন পুনর্নাস্তীতি 
দ্ধিযোগ্যেহসি। কিলেতি প্রলিদ্ধো। তে তব প্রিয়ালঃ ম্বহবীরানঃ কল্যাণপুত্রপৌক্সাঃ 
নন্তে। বয়ং বিশ্বহ সব্বেঘহপ-্ু বিদথং স্তোত্রং আ বদেম ব্রয়াম । (২ম--১২স-- ১৫ )। 

ইতি দ্বিতীয়স্ত ষষ্ঠে নবমো৷ বর্গ; 1 ৯। 

হ্রয়োদশং সুক্তৎ। 
৮ 

ধতৃজনি্রীতি ভ্রয়োদশর্চং দ্বিতীয়ং কৃক্তং গাত্লিমদং। খতুঃ সপ্তোনাস্তা। ব্রিটুবিতানু- কমণিকা। অন্মভ্যং তদ্ধসো ইতি ত্রয়োদশী ক্রিটুপ, পিষ্টাতবিুবস্তপরিভাবয়া জগত্যঃ। ইন্্রো দেবতা । উকৃথে তৃতীয়লবনেচ্ছাবাকশঙ্ত্রে অশ্ব সক্তস্ট বিনিয়োগঃ। সুক্সিতঞ্চ _. 
তর্জনিত্রী নৃযত্$ ভবামিত্র ইতি। দশরাত্রে যষ্ঠেহন্তপি তৃতীয়সবনেচ্ছাবাকশস্ত্রে 
£5২ হুজম্। খতুর্জনিত্রীতি নিত্যান্গৈফাহিকানীতি স্থত্রিতম্॥ (২ম-১৩০)॥ 

গু গু টি ঙ 

অধ তম্মিন্ সুক্তে প্রথমা-_ 
|. | ূ |. 

খর্জনিত্রী তস্য। অপম্পরি মক্ষ, জাত আবিশদৃযান্ন বধতে। 
| , | | & গহনা অতধং পিপুযষী পয়োংশোঃ গীযূষং প্রথমং তহুক্ধ্যমূ ॥ ১ 



8৬৮ খধেদ-সংহিতা | [ ২ মণ্ডল, ২ অন্ুবাক) ১৬ টূর্ভ। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ূ | | 
খতৃঃ। জনিত্রী। তস্যাঃ। অপঃ। পরি। মন্ষু। জাতঃ। আ। অবিশৎখ। যাসু। রে 

| | 
তৎ। আহনাঃ। অভবও। পিপুযষী। পয়ঃ। অংশো?। 

| 
পীঘুষষ। প্রথময্। তৎ। উকৃথ্যম্॥ ১॥ 

খতুরবর্ধাধ্যঃ কালঃ জনিত্রী সোমস্য জনয়িত্রী জননী ভবতি। তন্ঠাঃ পরি তত 

জনন্যাঃ লকাশাজ্জাতঃ সোমঃ অপ উত্নকানি মক্ষু শীঘ্রমাবিশৎখ | যাত্বপত্জ্র সোমো বধতৈ, 

তা অবিশদিত্যন্বয়। ততন্মাদগ্প, প্রবিষ্টত্বাৎ লোম আহনা আহস্তবেযো অভিষোভবো| 

ভবতি। আহনা ইতি পকারাস্তমিণং পদম্। তথা চ মন্ত্রর্ঃ-_-যে তে মদাা আহনসে। 

বিহায়স ইতি (খণ সং ৭২/৩৩)। যা চাংশুরূপা লোমলতা পয়ঃ পারভূতং পিপুাষী 

বধয়ন্ত্য ভবৎ॥ প্যায়তেলিটিকসেই লিঙাডোশ্চেতি পীভাবঃ | বসোঃ সম্প্রসারণ 

উগিতশ্চেতি ভীপ ॥ অংশোস্তন্তাঃ সোমলতায়াঃ পীযুষং রসভৃতৎ পয়ঃ উক্থং প্রশস্ত 

হবিরিক্্ন্থ তত প্রথমং মুখ্যং ভবতি ॥ (২ম--১৩স-_-১খ)। 

অথ দ্বিতীয়-_ 

| | | | | | 
সপ্ীমায়ন্তি পরি বিভ্রতীঃ পয়ে। বিশ্বপক্ত্্যায় প্রভরস্ত ভোজনঘু। 

| | | | 
সমানে! অধ্ব! প্রবতা মনুষ্যদে যস্তাকণোং প্রথমং সাহ্যকৃথ্যঃ॥ ২॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | ] 

« লতী। ঈমৃু। আ। যস্তি। পরি। বিভ্রতীঃ1। পয়ঃ। বিশ্বইপ স্্যায়। 

| 
প্র। তরত্ত। ভোজনম। 

& 

| | ] 2 
লমানঃ| অধধবা। প্রহবতাম্। অনুহন্তদে। যঃ। তা। অকৃণোঃ। 

$ 8 
গ্রথমম্। লঃ। অলি। উকৃথ্যঃ ॥ ২॥ 



২ অষ্টক, উ.জধ্যাক। ১০ বর্গ।] ত্রয়োদশং সুক্তং | নয 
সী) অঞ্চতেলু'ক্ ছান্দসঃ | সহস্ত সপ্তিরিতি স্যাদেশ: | 

ল্রীচীনাঃ পয় উদ্কং পরি পরিতো বিভ্রতোর্বিত্রাণাঃ ঈং এভা" নছাঃ আয়ন্তি লর্বডো 
গচ্ছস্তি। তা নতো বিশ্বপত্র্যায় বিশ্বাসামপামাশ্রয়ভূতায় লমুদ্রায় ভোক্নং ভুজ্যত ইতি 
(ভোজনং পয়ঃ প্রভরস্ত প্রকর্ষেণ লম্পাদয়স্তি। ক্ুত এতত্তদাহ-_প্রবতাং গ্রবণবতাধ 
নিয়গানাং পয়পামন্থধ্যদে ॥ কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বন ইতি কেন্ প্রতায়ঃ ॥ অনুষ্যন্দনী- (য়াধ্বামার্গঃ পমান একো হি য স্তা তানি সোমোতপাদননদী প্রবর্তনাদীনি কর্মাণি প্রথমং 
ুর্বং অকুণোঃ অকরোঃ | ল-তাদৃঙ্মহিমোপেতন্তং উক্ৃধ্যোহসি সর্দৈঃ প্রশস্তো ভবসি॥ ২॥ 

গু তু 
শ্ঙ 

অস্তোদাত্তত্বেন নিপাতিতঃ ॥ 

অথ তৃতীয়! 

| | | অন্বেকে! রদতি যদ্দদাতি তন্ত্রপা মিনন্তদপ! এক ঈয়তে। 

ূ ৃ ূ বিশ্ব। একস্য বিনুদন্তিতিক্ষতে যন্ত।কুণেঃ প্রথমং সান্ত্যুকৃথ্যঃ ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদ-পাঠঃ *__ 
| | | | | অন্ু। একঃ। বদতি। যৎ। দর্দাতি। তৎ। রূপা। মিনন্। তৎহঅপাঃ একঃ। ঈয়তে। 

গর এ প্র 
মি 

শ খাট আজ 

| | [ 
বিশ্বাং। একন্ত। বিহনুদঃ। তিতিক্ষতে। যঃ। তা। 

| 
অকুণোঃ। প্রথমম্। সঃ। অসি। উক্থ্যঃ॥ ৩৫ 

য্তমানো যদ্ধবির৫6দেবেভ্যো। দদ্দাতি তদেকো! হোতানুব্তি যাজ্যা পুরোহন্বাক্যাভ্যাং 
। দেবতাঃ ক্আরয়তি। একোহ্ধবর্ধাঃ রূপা পশ্বাদীনাং রূপাণি মিনন্ হিংসন তদপাঃ তদ্বিশ- 
. লনাখ্যমপঃ কর্ম যন্ত তাদুশঃ সন্ তৎ ঈয়তে দেবযজনে সর্বত্র গচ্ছতি। একস্মাধবর্ষ্যো- 

বিশ বিশ্ুদঃ লর্ববাণি তৎকর্ভৃকাণি বিক্ষেপণরূপাণি কর্মবৈপগুণ্যামি তিতিক্ষতে। তদৃযোগা- 
 প্রায়শ্ত্তকরণেন ব্রহ্মা সহ তে গুপ্তিজককত্তাঃ সন্ ক্ষমায়ামিস্যতে | তানি হবিঃপ্রদদানাদীনি 
. কম্মাণি যত্বমন্ধণোরকরোঃ ল ত্বমুকৃধ্যোহদি ॥ (২ম--১৩স্থ__-৩খ)। 

৬ ও 
চি 

অথ চতুর্থী_ 
| ৃ 

প্রান্ত ঃ -পুষ্টিং বিতজস্ত আলতে রয়িমিব পুষ্ঠং প্রবন্তমায়তে। 

|. | | ূ আন্দ্রে পিতুরত্তি গোজনং যস্ত।কুণোঃ প্রথমং পাহ্যকৃথাঃ ॥৪8॥. 

ধথেদ- ২য় অষ্টক--১৩স্ -৭২ 



€৭৩ যাষেদ-লংহিতা | [২ মণ্ডল, ২ অন্পবাক; ১৩ সু 

টি হত ঠ 
| | | | 

প্রহজাত্যঃ। পুহিদ। বিইভজত্ত। আলতে। রয়িম্হইব। পৃষ্ঠম্। প্রংভবন্তম্। আইয়তে। 

| | | 
অলিযন্। দই্ট্েঃ। পিতুঃ। অতি। ভোজনম্। যঃ। তা। 

| | 
অকুণোঃ। প্রথমম। অলি। উকৃথ্যঃ ॥ ৪॥ 

হেইন্ত্র! পুষ্টিং ত্বয়া দ্তং পোষকং ধনং স্বকীয়াভ্যঃ প্রজাভ্যঃ বিতজভ্তঃ। অন্তৈ 

তাবদস্তৈ তাবদিতি বিভাগং কুর্ববস্তো গৃহমেধিন আসতে হ্বন্ব গৃহেষু নিবসন্তি। তর 

ৃষ্টাত্তঃ__আয়তে গৃহং প্রত্যাগচ্ছতেতিথয়ে পৃষ্ঠং ধারকং এ্রভবস্তং বছভরণ লমর্থং রয়িমং 

ধনং যথা বিভজ্য প্রযচ্ছস্তি তত্বখ। অসিম্বন্ লেতুবন্ধার্দিকং কর্ম কুর্বন লোকঃ পিতু 

পালঘিত্রা। দিবঃ সকাশাৎ আগতং ভোজনমুদকং তৎকার্য্যা ওষধীঃ দংষ্র্দস্তৈরতি ভক্ষয়তি। 

যঘ্বা অলিম্বন্ অব্যাপ্রিয়মাণোইগ্সিঃ [পতুঃ পালকন্ত যজমানম্ লক্বন্ধি ভোজনং হবিল ক্ষণমন 

দংষ্রে্দস্তরূপৈজ্ঞালৈরভ্তি যস্তাকৃণোরিত্যা্দি লিদ্ধম্ ॥ (২ম--১৩সু--৪খ ) ॥ 
গু 

ঙ 

অধ পঞ্চমী 

| | হিয়া 
অধারুণোঃ পৃথিবীং সংদূশে দিবে যো ধোতীনার্মহিহম্নারিণক্ পথ)। 

| | | | 
তং ত্ব। স্তোমেভিরুদভির্ন বাজিনং দেবং দেব! অজনন্ৎসান্ত্যকৃধ্য | ৫। 

--* অথ পদপাঠঃ *__- 

| | | 
অধ। অকুণোঃ। পৃথিবীম্। লম্হদবশে। দিবে। যঃ। ধোতীনাম্। 

| 
অহিহহন্। অআরিণকৃ। পথঃ। 

] | | 
তমু। ত্বা। স্ভোমেতিঃ। উদ্হতিঃ। ন। বাজিনম্। দেবম্। দেবাঃ। 

| 
অজনন্। লঃ। অলি। উক্থ্যঃ॥ ৫॥ 



হখঠক, ৬ অধ্যাক ১১ বর্গ।] ভ্রয়োদশং সুং। ৫৭১ 
হেইন্! অধাপিচ ত্বং দ্রিবে গ্যোতমানায় কৃষ্যায় পৃথিবীং চলিতাং দতীং দুটীকৃত্য 

7 শে লনর্শনীয়ামকূণোরকরোঃ॥ তৃশেবিখ্যেচেতি ফেন্গ্রতায়াস্তত্বেন নিপাতিতঃ॥ যশ্চ 
, ধোঁতীনাং চলস্তীনাং নদীনাং পথঃ মা্গান্ অরিণক্ অরেচয়ঃ গন্তং যোগ্যান্ করোতিত্যার্থর | 
চির বিরেচনে। লঙি লিপ, তস্য হদৃড্যাদিনা লোপঃ॥ অহিহন্ অহেবৃস্য মেখস্য 
হততঃ হে ইন্তরঃ! দেবাঃ স্তোতারস্তং তারৃশং দেবং ত্বা ত্বাং স্তোমেতিঃ স্তো্রৈরজনন্ 

বর্দয়ন। তত্র দৃষ্টান্তঃ_উদভির্ন বাজিনং যথা বাজিনমন্খং উদভিঃ উদকৈর্বব্দযতি শদ্ধৎ। 

দব্েমাপিত্যাদিনা উদকস্য উদনূ ভাবঃ| শেষং লিদ্ধম্॥ (২ম--১৩স--৫ধ) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্য ষষ্ঠে দশমো বর্গ; ॥ ১০ 

অথ যণ্ঠী__ 

| | | | 
যে ভোজনং চ দয়লে চ বধনমার্র।দাশুক্ষং মধুমদ্দাদোহিথ। 

| | | | | 
সশেবধিং নি দধিষে বিবন্বতি বিশ্বশ্তৈক ঈশিষে সাঙ্থ্যকৃথঃ॥ ৬॥ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | ॥ রা | 
য। তোজনম্। চ। দয়সে। চ। বধনম্। আর্দাৎ। আ। শুফম্। মধুইমৎ। ছুর্দোহিথঃ| 

| ] | 
লঃ| শেবহধিম্। নি। দরিলে। বিবন্বতি। বিশ্বস্ত। একঃ। 

 ঈশিষে। সঃ অনি। অমি 

হে ইন! যত্্ং, ভোজনং ভূঞ্যতে ইতি ভোজনমন্নাদি চ দয়লে যজমানেভাঃ 

্ছলি। দয়দানগতিরক্ষণহিংলাগ্রহণেযু আত্মনেপদী। কিঞ্চ বর্ধনং বৃদ্ধিকরং 

নং বলং বা দয্নলে। আর্থ কাণডাৎ শুন্মমানার্্রং ত্রীহাদিকং মধুযৎ মধুররসোপেতং 
1ছদোহিথ দুধধবানসি॥ ছুহের্িটি ক্রা্দিনিয়মাদিডাগমঃ ॥ ল তাদৃশন্বং বিবন্থতি তে 
নিরণং কুর্াণে যক্মানে শেবধিং ধলসদনঃ নিদণিষে নিদধালি। কিং বছনা বিশ্ব 
দি জগতঃ এক! স্কিতীয়ঃ এব লন্ ঈশিষে স্থামী ভবলি। ঈশ এরশর্ঘে। ঈপঃ দে 

রি গমং। স ইত্যাদি লিদ্বমূ॥ (২ম--১৩হ -৬৭%) | 



/ - 

€ণুই ধাষেদ্-সংছিত। | [২ ফণ্ডল। ২ অস্থবাক ১৩ 

অথ সগুমী-_ 

| | | | 
যঃ পুষ্পিণীশ্চ প্রশ্বশ্চ ধর্্মগাধিদানে ব্য১বনীরধারয়ঃ। 

| | | রর ূ ষশ্চ]॥ম। অজণে। দিছ্যতে! দিব উরুকরর্বাঁ অভিতঃ পান্থ্যকৃথাঃ| ৭ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

ৃ | | া 
যঃ। পুষ্পিণী: | চ। গ্রহস্থঃ। চ। ধর্মাণা। অধি। দানে । বি। অআবনীঃ। অধারযঃ 

| | | : 
যঃ। চ। অসমাঃ। অজনঃ| দিছ্যতঃ। দিবঃ| উরুঃ। উর্ববান। 

' র্যা 
অতিতঃ। লঃ। অসি। উকৃথ্যঠ ॥ ৭ ॥ 

হে ইন্দ্র) যন্তং পুম্পিণী: পুষ্পবতীশ্চ প্রস্বঃ গ্রস্থতাঃ প্রস্থয়মানা বা অবশীবনিতর 

রোধধীঃ দানেধি দীয়স্তে উপলুয়ন্তে লস্তান্তত্রেতি দানং ক্ষেত্রং। অধিকবণে ল্যুটু। তকগি 

ক্ষেত্রে ধর্মণা সকল লক্ষণেন কন্মরণা চ বাধারয়ঃ ন্যদ্রধাঃ যশ্চ তং দিবে! গ্যোতমানন্ঠ র্যা 

অঙসমাঃ বিষমাঃ নানাপ্রকারা দিদ্যুতং দীপ্তি: রজনঃ অজনয়ঃ ॥ যদ্বা দিবো নক্ষত্রাণি 

জনেলুডি ব্যত্যয়েন শপ.॥ যশ্চোরুঃ মহাংত্বং অভিতঃ সর্ধ্বতঃ উর্ববান্ মহতঃ গ্রণিনি 

কায়ান্ পর্বাতাণ্ ব| অজনয়ঃ। শিশ্টং স্পষ্টম॥ (২ম ১৩ --৭%) | 

অথাষ্টমী-_ 

| ূ | | ] ] 
যে। নাধ্রং সশুবন্থং শিহস্তবে পৃক্ষ/য় চ দালবেশায় চাবহং। 

1142 4 
উর্জয়ন্তা। অপরিবিষ্টমান্তমুতবছ্া পুরুরত সান্থাকৃথাঃ | ৮ ॥ 

--* আথ গদপাঠতঃ *-- 

| 1 1 য় 
ষঃ। নার্ধরম্। সহহবনুম্। নিহহস্তবে। পৃক্ষায়। চ। দাসহবেশায়। » 

| | ূ 
উর্জয়ন্ত্যাঃ। অপরিহ্বিষ্টম। আম্মমূ। উত। এব। অন্ত। 

| 

পুরুংরুৎ। লঃ। অলি। উকৃথ্যঃ ॥৮॥ 
ক শর গজ পি 



২ অক, ৬ অধ্যা্। ১১ বর্গ ।] ভ্রেয়োদশং সৃভং | ৫৭৩ 

পুরুকুৎ পুরূণাং কর্মণাং কর্তঃ হে ইন্দ্র! যত্ং নার্বরং নূন মহষ্যান্ মা'রয়তীতি নৃমরং। 
কশ্চিদস্রঃ তন্তাপত্যং নার্দদরঃ। তং সহবসুং বন্থনা সহ বর্তত ইতি সহবস্ুঃ। 
নামৈতৎ। এতত্লামকমন্থরং নিহস্তবে ॥ হস্তেম্তমর্থে তবেন প্রত্যয়ঃ। তাদৌ ট নিতীতি গতেঃ 
্রকৃতিশ্বরত্বম্ ॥ নিহস্তং উর্জয়ন্ত্যাঃ বলবত্যাঃ বজ্রধ(রায়াঃ অপরিবিষ্টং মলাদিভিরব্যাপ্তং 
আন্তং অগ্ৈব ম্মাবহল্তমস্থরং প্রাপয়ঃ। যদ্ধা উজ্জয়ন্তযাঃ পিশাচিকায়াঃ আস্তং প্রাপয়ঃ। 
কিমর্থং ? পৃক্ষায় তব হুবিল ক্ষণান্নলাভায় উতাপি চ দাসবেশায় দাসানাং দস্থানাং বেশায 
বিনাশায় চ। যদ্বা অস্মাকমন্্রলাভায় দস্থ্যবিনাশায় চ ॥ (২ম--১৩স -৮ক)॥ 

অথ নবমী-- 

অস্ুর- 

শখ 

| | ূ ণ শতং বা যস্য দশপাকমাগ্ত একন্ শ্রুষ্টো যদ চোদমাবিথ। 

| | | ূ অরজ্ঞৌ দরস্যুনতসমুনব্দভীতয়ে স্থপ্রাব্যে অভবঃ সাস্থ্য; ॥৯ | 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | শতম্। বা। যন্ত। দশ। সাকম্। আ। অগ্ভঃ। একস্। শ্রুষ্টো। 

| 
য। হ। চোদম্। আবিথ! 

| | | অলজ্জৌ। দহ্ন্। সম্। উনপ। দভীতয়ে। স্প্রহঅব্যঃ। অভবঃ। 

| 
দেঃ। অলপি। উক্থ্যঃ॥৯ | 

হে ইন্র! একস্ত একাকিনঃ শ্রেষ্ঠন্ত বাযস্ত তে শ্রষ্টো সুখনিমিতে তদর্থং 
তং দশ বশশতানি হরয়ঃ লাকং সহবাহনার্, ভবস্তি। তথা চ মন্ত্বর্ণঃ-_ইন্ক্- 
য়ানতিঃ পুকরনপ ঈয়তে যুক্তা হত্ত হরয়ঃ শতা দশেতি (৭০ সণ 81৭৩৩)। বা 
সপিচ যশ্ঠ আ আন্তঃ লর্বেষাং লর্বতঃ উপভীবাঃ ন তস্তে শেয়ং নাস্তত্ততৈনং , 
ছু রতি হি শ্কতিঃ| যদ্ধ ষশ্চ ত্বং চোদং স্তোত্ণাং প্রেরকং যল্গমানং আবিথ 
ক্ষতবানসি ,. কি) যত্তং অরঙ্জৌ রজ্জুবঞ্জিতে বন্ধনাগারে দশ্যান্ুপক্ষপয়িত্ন্ 
1তীতয়ে দভীতির্মাম কশ্চিদবষিঃ তদর্থং লযুনগ হিংলিতবানসি ॥ উভাতোহিংলা- 
পো লঙি ব্যত্যয়েম শ্রমূ। হুল্ঙাাদিনা লিপো লোপঃ। অডভাবশ্ছানদসঃ॥ কিঞ্চ 
ইথাবাঃ সুখেন দর্বরুপসর্পনীয়ো ভবঃ। শিষ্টং দিদ্ধম॥ (২ম--১৩স-৯খ)॥ 

উ ঙ 

্ী 
চন 
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$ 

অথ.দশমী-_ 

| | | “ | | বিশ্বেদন্বু রোধন! অস্ত পৌংস্তং দছ্রট্মৈ দধিরে কৃত্ধবে ধনম্। 

| | | | | ফড়ত্তুন! খিষ্টিরঃ পঞ্চলংদৃশঃ পরি পরো! অভব্ঃ সন্থ্যকৃথ্য: | ১০। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | বিশ্বা। ইতৎ। অন্ু। রোধনাঃ। অন্ত । পৌংশ্মম্। দছুঃ | অন্মৈ। দধিরে। কুত্রবে। রর 
আআ এ খর 

শি পপি এ 

| [ | | 
যটু। অত্তভ।াঃ। বিহস্তিরঃ। পঞ্চ সম্ইদৃশঃ। পরি। পরঃ। অভবঃ। 

| 
সঃ। অলি। উকৃথাঃ ॥ ১০।॥ 

বিশ্বেৎ॥ সপাং সুলুগিতি জল আকারঃ ॥ লর্ববা এব রোধনা রোধন্বত্যো নগ্যঃ আম্ম্ 
 পৌংস্তং পুংলো ভাবঃ পৌংন্তং বীর্যমিতি যাবৎ। অনু তনদীর্্যমন্বর্তৃন্তে। অন্ন 
ইঞ্জায় দছুঃ হবিরক্ষণমন্ত্ং যজমানাঃ প্রধচ্ছত্তি। কিঞ্চ কুত্রবে কর্ণ/ং কত্রে ত্র 
ধনং জধিরে সর্বজন! ধারয়স্তি। তথা চ মন্ত্রঃ--ইন্জ্রায় গাব ওষধীকুতাপো! রয়িং রক্ষত্তি 

জীরয়ো বনানীতি (ধা* সং ৩৩।১৬)। বিষ্টিরো বিস্তীর্ণ: যট্পংখ্যাকা উববাঁঃ তাশ্চ ঘ্বো 
পৃথিবী চাহশ্চ রাব্রিশ্চাপশ্চৌষধয় ইতোবং রূপাঃ তা অস্ততাঃ নিয়মিতবানসি। সন্দগ; 
লম্যকৃ পশ্চান্তীতি লন্দশো জনাঃ পঞ্চলন্নূশঃ পঞ্চজনান পার লর্বতঃ পরঃ পারগিত! 

পালয়িতা বা] অভবঃ ভবলি। গতমন্যৎ॥ (২ম--১৩হ--১৭ ) | 

ইতি দ্িতীয়ম্ত যর্ঠে একাদশো বর্গ; ॥ ১১ ॥ 

অধৈকা দশ 

্ ৃ | | | |. 
সপ্রবাচনং তব বীর বীর্ধ্যং ১ ধদেকেন ক্রতুন! বিন্দপে ব্থ। 

ঠা ৰ | ৰ | 

জাতুতিরন্য প্র বয়ঃ সহম্বতে।, ঘ। চকর্থ সেন্দ্র বিশ্বান্যকৃখ্যঃ॥ ১১ 

৮8 রর ঢা নি 



২ পট্টক) ৬ অধ্যায়, ১২ বর্গা। ] ত্রয়োদশ সুক্তং। ৫৭8 

_-* অথ পদপাঠঃ *__ 

| । | সুংপ্রধাচনমূ। তব। বীর। বীধ্যম্। যৎ। একেন। 
ও ৮৮ ঝি পপি 

| | | ক্রতুনা। বিন্দলে। বস্ু। 

| | | জাতুহস্থিরন্ত। প্র। বয়ঃ। সহম্বতঃ। যা। চকর্থ। সঃ। ইন্ত্র। 

| | 
বিশ্বা। অসি। উকথ্য ॥ ১১। 

বীর বলবন্ হে ইন্্র! . তব বীর্ধযং সামর্থাং সবপ্রধাচনং সুষঠপ্রবচনীয়ং লারা: 
ধনীয়মিতার্থঃ। কিং তত? একেন ক্রুতুনা কম্মণা বসু বিন্দলে শব্রুণাং ধনং লতসে দূ লাতে। তুদাদিঃ শ্বরিতেৎ ॥ যঘ্বা তদীয়ং ধনং তোতন্ প্রাপয়সি ইতি যৎ তৎ শত্তমিত্যর্থ। কিঞ্চ লহম্বতো বলবতো। জাতুষ্টিরস্ত এতন্লামকঃ কশ্শিত বয়োহক্নং দাঃ যদ্বা জাতুটিরস্ত জাতু কদাচিৎ সর্বদাস্থিন্ সহস্বতঃ বলবতো যজ্ঞাদেঃ খণ:ঃ: লম্ঘক্ধিঃ বয়ো হবিলক্ষণমন্ত্রৎ প্র বিন্মস ইতি সমন্বয়ঃ। যা যানীযানি ঘা বিশ্বা সর্ববাণি কম্্মাণি চকর্থ কৃতবানপি স তাতৃশত্বং উক্থ্যঃ দর্বৈঃ প্রশং- য়োইদি তবদি ॥ (২ম -১৩হ্ ১১৬) ॥ 

অথ দ্বাদশী__ 

|. দা. এ ূ ূ অরময়ঃ সরপসন্তরায় কং তুর্খাতয়ে চ ব্যায় চ শ্রুতিমৃ। 
দর 

ূ 
ৃ চা সন্তযুদনয়ঃ পরাবুজং প্রান্ধং শ্োণং শ্রবয়ণৎ পাস্থযাকৃখ্াঃ ॥ ১২॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *-_ 
০ | | মিযঃ। সরইপসঃ| তরায়। কম্। তুবাঁতয়ে। চ। বধ্যায়। চ। শ্রুতিম্। 

শীচা। শস্তমূ। উৎ। অনয়ঃ। পরাইবজমূ। প্র। অন্ধম্। শ্রোণম্। 

|. | শবরদ। লঃ।, অপি। উকথ্যঃ॥ ১২। 
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হে ইন্দ্র! লরপলঃ পরণমপঃ কর্ম যাঁপাং তাই লরপলঃ। শকন্ধাদিত্বাৎ পররূগং 
তা অপঃ কং ন্ুখেন তরায় তরণায় শরময় অক্রীড়য়ঃ। কিঞ্চ', তূর্বাতয়ে তৃর্বীতি। 
কশ্িন্্াজধিঃ । তশ্মৈ বধ্যায় চ বয্যো নাম কশ্চিৎ ত্দৈ তাভ্যাং শ্রুতিং লরণং ৫ 
অরময়ঃ। তৌ হি জলপূর্ণৎ মহানদীং দৃষ্বা তরায় তরোতুমলমর্থা বা স্তাং তৌ ৮৭ 

তারিতৌ পরারৃজং পরিতং পাপানি বৃণক্তি দৃহতীতি পরাবৃকৃ কশ্চিদৃষিঃ তম? 
নিমগ্রং তথা নীড় নীচং সত্তং উদনয়ঃ আপপ্যঃ উর্ধং নীতবানলি। কিঞ্চ অন্ধ 
শ্রোণং পঙ্গুং লত্তং চক্ষুর্দানাদপন্জুকরণাচ্চ উদনয়ঃ | কিং কুর্বন্? প্রকর্ষেণ শ্রব 
আত্মানং* কীত্তিমন্তং কুর্ববন্ উ্ননয় ইতি লমন্বয়। ল ইত্যাদি সিদ্ধম্॥ ১২। 

অথ ভ্রয়োদশী-_ 

| | | | 
 অস্মভ্যং তদ্সো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বু তে বপব্যযূ। 

| ূ ূ ূ 
ইন্ত্ব বচ্চিত্রং শ্রবস্যা। অনুদ্যন্ব-হদ্ধদেম বিদথে স্থবীরাঃ ॥ ১৩। 

--০ অথ পদ্পাঠঃ০-_ 

-| | 
' অঅন্মভ্যম। তৎ। হলো ইতি দানায়। রাধঃ। সম্। অর্থয়স্ব। বহি কে 

| | 1 | 
পন্্র। যৎ। চিত্রম্। শ্রবন্তাঃ | অঙ্থ। দুান্। বৃহৎ। বদেম। বিদ্থে। জুহবীরাঃ1১৩। 

বলো পর্বন্ত বালক বসুমন্যা হেইন্ত্র! স্তোতৃত্যোহন্মভাং তদ্রাধো ধনং দানা 

উপলক্ষণমেতৎ। তোগায় চ লমর্থয়ত্ব দেহি অন্মান লঙময়েত্যর্থঃ ॥ অর্থ যানে 

চুরাদিরদস্ত আত্মনেপদী ॥ তে তব তদ্বু গ্রভৃতং বসবাং বশ্থেব বপবাং॥ বস্থািত়া€ 

স্বাধিকো যৎ॥ তাদ্বশং প্রভৃতং ধনমপ্তি খলু। চিত্রং চায়নীয়ং বদ্ধনং পর্ন 

অন্বহংকালাধবনোরিতি দ্বিতীয়া শ্রবন্তাঃ ভোগ্যমিচ্ছেঃ | আস্তণাঁতণ্যর্থতাদ কর্মকতৃম 

যথা রোদিতীতি লববস্তঃ বেহাজ কর্ণনী উদ্দেস্ত কর্ম চ বিধেয় কর্ছানতরতম। উদ 
কর্ণ লকর্মকো তবিষ্যতি | যথা মাগবকঃ. পুত্রীয়তঠীতি ভাব্যে উদ্বাহতম। রব 

 শনধাশ্ন্দসি পরেচ্ছায়াঃ ক্যপ্। ত্যন্তন্ত লেট্যডাগমে রূপম্॥ জুবীরাঃ কা গর 

পৌঁত্রাঃ পত্তো বং বিদখেহন্িন্ যে বৃহৎ প্রভৃতং শ্জাদিকং বাক্যং বদেম (১1 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত ঘষ্ঠে ঘাদশো বর্গঃ॥ ১২। 
চ/ গা কী চে 

রী পা 



চতুর্দাশং সুক্তং | 
৪ 2 ৩ -. পে 

অধবর্ধ্যবো ভরত্বেতি দবাদপর্চং তৃতীয়ং সুক্তমূ। গারথপমনং জৈষ্টভখৈল্্ং | অধবর্ধাদো ঘাদশেত্যনুক্রাত্তম্। সুক্ঞবিনিয়োগো লৈজিকঃ। অতিরাত্রে প্রথমে পর্যায়ে হোতুঃ শন্ত্রধাজ্যা অধ্বধ্যৰ ইত্যেষা অধ্বর্ধ্যবো ভরতেন্্রায় লোমযিতি যাজেতি সত্রিতম্॥ (২ম--১৪ক্)। 
ষ ক 

ন্ট 

তর প্রথম] | 

| | | | | অধ্রধ্যবো। ভরকেন্দ্রায় সোমমামত্রেভিঃ পিঞ্চতা মগ্তামন্ধঃ | 

| ৃ কাশী হি বীরঃ সদমস্ত পীতিং জুহোত রৃষ্চে তরিদেষ বষ্টি॥ ১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 
] 1 ] | ] | 1 * অধবরধ্যবঃ। ভরত। ইন্ত্রায়। পোমম্। আ। অমব্রেতিঃ। সিঞ্চত। মহাম্। অন্ধঃ | 

ব্য? আছ) ৭৮ 

| | [ কামী। হি। বীরঃ। সদম্। অন্ত। পীতিম্। ভুহোত। বৃষে। তৎ। 

ইৎ। এম: । ঝি ॥১। 
0 প্র পট 

দুলমাদা জতে | অধ্বধ্যবঃ অধ্বরত্ত নেতার: অধবরং যজমানায়েচ্ছ্তঃ ॥ কবাধরর- 
পৃতনস্থিজোপ ঈত্যকারলোপঃ ॥ অত্র যাস্কঃ- অধ্বধৃযরধববধুরধববং যুনক্ত্যধ্বরস্ত নেতা- 
ধ্বরং কাময়ত ইতি (নি* ১৮ )। হে অধবর্ধযবঃ | ইন্দ্রায় দ্েবায় সোমং হবির্দদানা- 
দৃততরবেদিং প্রতি ভরত হরত॥ আমন্রিতশ্তাবিদ্ঠমানত্বাদনিধাতঃ ॥ হৃত্বা অমত্রেভিঃ মা সহ অদস্তাত্র ছোত্রাদয় ইতি অমক্াণি চমসাঃ তৈ১ মন্তং মদকরমন্ধঃ সোমলক্ষণ- 
মমং আ সিঞ্চত অগ্রৌ প্রক্ষিপত। ভত্র যাস্ক১--আ সিঞ্চতামত্রৈম্ম্দনীয়মন্ধোহমন্ত্রং শামমা। অন্িদ্তীতি (নি 6১)) বীরঃ ল ইন্দ্র অস্য সোমস্ত গীতিং পানং থতিসদং সদৈব কাষী হি কাময়মানে। হি। ত্মাৎ বৃষে বরধিত্রে উন্্রা় লোমং ভুহোত ইত ছদানাদনয়োঃ লোটি তণ্তনপ্তননাশ্চেতি তবাদেশঃ ॥ এষ ইন্্ঃ তদিং ভদদেব লোমপ্বাং বষি কাময়তে ॥ (২ম--১৪স--১ধ) | 

ম ৬) ঙ 

' ধথেদ--২য় অঙ্ক... ১০০০__.. 

র্ 



৫৭৮ খাষেদ-সংহিত1 | [২ মণ্ডল, ২ অনুযাক, ১৪ ক 

অথ দ্বিতীয়।-- 

| | ও | 
অধরর্ধটবেো। যে। অপে। বত্রিব।ংলং বৃত্রং জঘান।শনের বৃক্ষমূ। 

৬ | | |. | | তস্মা। এতং ভরত তদ্বশায়' এষ ইন্দ্রো৷ অর্থতি গীতিমস্থয | ২ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

1 ] ] | অধবধ্যবঃ | যঃ। অপঃ| বব্রিলাংসম্। বৃক্ম্। জঘান। অশন্ঠাইইব। রক্ষমূ। 

] | | | তন্মৈ। এতম্। ভরত । তৎহবশায়। এষঃ। ইন্দ্রঃ। অর্ততি | পীতিযূ। অন্ত।২। 

হে অধ্বর্যানঃ ! য ইন্দ্র; অপ উদকানি বব্রিবাংসং আবৃত্য স্থিতং বৃত্রং বূণোভা, 
কাশমিতি বৃত্রো মেঘঃ তং মেঘং বজেণ জঘান হতবান্। অশন্যেব যথা অশ্ঠ| 
বৈছ্যসতাগিনা ব্ৃক্ষং দহতি তদ্বৎ। তশ্যৈ তত্বশায় সোমকামায় তন্মৈ উত্তরায় এতং সোমং ভরত 
উত্তরবেদিং প্রতি হরত। এব ইন্্রঃ অস্ত সোমস্ত পীতিং পানমর্তি ॥ (২ম_-১৪মৃ_২৭। 

গু গু 
র্ 

টু 

অথ তৃতীয়! 

ৃ | 
অধবর্ধ্যবো যে দৃ্ভীকং জঘান যে গ| উদাজদপ হি বলং ঝঃ। 

রি চি | তি সি সপ শে 

ূ |. | 
তল্ম। এতমস্তরিক্ষে ন বাতমিন্দ্ং সোমৈ সোমৈরোণুর্ত জন বন্ৈ।৩1 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
“অধবধ্যনঃ। যঃ। দৃঁভীকম্। জঘান। যঃ। গাঃ। উৎহআজৎ। অপ! 

হি। বলম্। বরিতি। বঃ। 

| | | | | 
তন্মৈ। এতম্। অন্তরিক্ষে। ন। বাতম্। ইন্ত্রম্। লোমৈঃ। 

| ঁ টি অ উণ্ুত। জঃ। ন। বস্ত্রেঃ ॥ ৩॥ 



২ অটটক, ৬ অধ্যায়, ১৩ বর্গ ।]  চতুদ্দিশং সুজ্ং | 
হে অধবর্ধ্যবঃ ! য ইন্দরঃ দভীকং সর্ধবান বিদারয়তি ভীয়ং 

তমস্থুরং জঘান যশ্চ বলান্গরেণ নিকুদ্ধা গা উদ্াজৎ নিরগময়ৎ। ততশ্চ তমেব বলমন্ত্ং অগনঃ অপারণোৎ হিংপিতবানিতার্থঃ ॥ হি প্রসিদ্ধ; । বখোতেলুডি মন্ত্রেষসেত্যাদিনা চেলুক্। হলুঙ্যাদি না তিপো লোপঃ। তণ্যা ইন্দ্রায় এতং সোমং অন্তরিক্ষে বাতং ন বাতমিব ধারাভি্বব্যাণ্তং কুরুত। তদেবাহ সোমৈরিজ্্ং আ' উণুত সর্ধবত আচ্ছাদয়ত | 
উ৭ুঞ. আচ্ছাদনে। আদাদিকঃ লোটি রূপম ॥ তপ্র স্তঃ-জ,তন জীর্ণো। যথা, 
বন্তৈক্মাচ্ছাদয়তি তদ্বৎ ॥ ( ২ম--১৪স্য_১৩। )॥ 

গু ঙ 

ক 

৫৭৯ 

কবোতীতি দৃগীকো নামাস্ুরঃ 

অথ চতুর্থী-- 

| | | | ] অধ্বর্যাবে! য উরণং জঘান নব চরববাংসং নবতিং. ট বাহুন্। 

| | | | | যো অব্দমবশীচা ববাধে তমিজ্দ্রং পোমস্ত ভৃথে হিনোত | ৪। 

--* অথ,পদপাঠঃ *-_ 

| | | | অধ্বধধ্যবঃ | যঃ। উরণম্। জঘান। নব। চরব্বাংসম্। নবতিষ্। চ। বাহুন্। 

| | | | | ঘঃ। অর্বদমূ। অব। নীচা। ববাধে। তষ্। ইন্দ্রম্। লোমস্ত। ভৃথে। হিনোত ॥ ৪ ॥ 

হে. অধবরধ্বঃ! য. ইন্ত্রঃ নবনবতিং চ 'একোনশতং বান চথাংসং ॥ 
ষ্টেরিদং রূপং । যত্বা খনতেঃ কসৌ রূপং । জনে লোপঃ ছান্দসং রূপং ॥ সর্ব্বগ্ত শান্ত .যন্বা আত্মনো দেহে নিখাতবন্তং উরণং এতন্নামকমশ্থরং জঘান যশ্ট অর্ববদং 
এউনামকমন্ুরং চ নীচাধোযুখং কৃত্বা অব ববাধে তমেনসিক্ং সোমস্ট ভখে সোমং বিভ্রতি পাত্রে হিনোত বদ্ধমত। যদ্বা সোমস্ত ভূথে ভরণে সম্পাদনে সতি হিনোত সোত্রৈঃ গ্রীণয়ত ॥ হিগতিবৃদ্ধয়োঃ ত্বাদিঃ ॥ (২ম--১৪স--৪খ) | 

চি. ঠ 
৫ 

অথ পঞ্চমী-- 

|. * | | শধ্র্ধীবে। বঃ বশত জঘান যঃ শুষ্মশুসং যে বাংসমূ। 
| ূ ূ | যঃ পিপ্রুং নমুচিং লে রুধিক্ত।ং তন্ম। ইন্দ্রায়ান্ধসে! ভুছহোত ॥ ৫ ॥ 

চি ও 



৫৮% .... খাবদ-সংহিত। | [২ মল) ২ আলুবাক, ১৪ সুক 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | | 
অধবর্ধটবঃ | যঃ। আ। খশ্রমূ। জঘান। যঃ। শুষ্ম্। অণ্ষম্। য£। রি 

| | ] | | 
যঃ। পিপ্রুম্। নমুচিম্। যঃ। রুণিক্তাম্ | তশ্মৈ | ইন্জরায়। আঅন্ধসঃ | জুহোত॥ ৫ ॥ 

হে অধবরধ্যবঃ য ইন্্রঃ অশ্রং অগ্নাতি ভক্ষয়তি প্রাণিজাতমিতি। যদ্বা অগ্না্ 
স্বতেজসা দর্ববং ব্যাপ্পোতীতি অনঃ। কশ্চিদস্থরঃ তমস্থুরং সু সুষ্ঠু জঘান যঃ শী 

কেনাপ্যশোষণীয়ং শুষঃমস্্বং যশ্চ তং অস্সরং ব্যংসং অংলগীনং কুত্বা জঘান 

যশ্চ পিপ্রুং তেজস! জগঘ্যাপা বর্ভযানং এতম্নামকমন্্রং নমুচিং চাম্থরং জঘাম 

যশ্চ তৈত্তিরীয়কে _ নমুচিমস্তরং নাঃ লততেতি প্রৃত্যফেনেন শির উদনর্ভযদিতা্ 
বাক্ষাসন্দর্ভেণ নমুচিবধঃ প্রপঞ্চিতঃ  (তৈ০ ব্রা ১৭১)। তথা মন্তশ্চ -আগং 
ফেনেন নমুচেই শিব ইন্ট্রোদবর্তয় তি (খণ সং ৬১১৬)। রুপিক্তাং এক্ম!মকমসবরং 

যশ্চ জঘান তশ্মা ইত্ায় অন্ধসো হবিল ক্ষণান্যশ্নি জুহোত ছুহুত ॥ ( ২ম--১৪স্--৫খ)। 

ভাথ মণ্ঠী_- 

ূ | | | | 
অধরর্য্যাবো। যঃ শতং শম্বরস্য পুরে। ণিভেদ।শ্মনেব পুব্দাঃ। 

| | | | | | 
ষে। বচিনঃ শতমিন্দ্রঃ পহজ্রমপাবপঞ্তরত। সোমমম্মৈ ॥ ৬। 

--* অপ পদপাঠঃ *-- 

]' ] ] | | 
অধবর্য্যবঃ। যঃ। শতম। শংবরন্ব। পুরঃ। কিতে্দ। অশ্মনাইইব। পুব্বাঃ | 

| | | | | | 
যঃ। পর্টিনঃ। শতম্। ইন্্রঃ। সশ্রম অপহঅনপৎ। ভরত্ব। সোমম্। আট | &। 

ক 

হে অধবর্ধযবঃ | য উন্দুঃ ংবরশ্ত মায়ালিনোহ ওবহা পুর্বাঃ পুবাতনী; শঙং 

পুরঃ পুরীঃ অশ্বনেব আশাসদূশেন বজ্তেণ বিভেদ । যশ্চেন্ো বচিনঃ | বরচদাতো। 

গমেরিনিঝিতি বিধীয়মান ইনিব্বুলণচন(দক্মাস্ততি ॥ যদ্বা নামৈতৎ, তক্মানুরস্ত শি 

লহত্রং এতৎসংপ্যাকানপরিমিতান্ বীরান্ পু্রান্ অপাবপৎ যুগপদেব ভূম্যামপাতরৎ। 

তথা চ মন্ত্রর্ণঃ_- শতং বচিনঃ লহতং চ লাকং হথো অপ্রত্যন্সর্ বীরানির্তি 

৫1৬২৭) অন্মৈ ইন্দ্রায় সোমং ভরত ॥ (২ম-_-১৪ক--৬৭%) | 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত বষ্ঠে ত্রয়োদশে| বত ॥ ১৩॥ 
গজ কী 

রি 



৭ আটক, ৬ অধ্যার। ১৪ বর্গ।) চতুর্দশং সুক্তং। তুর 

অথ সপ্তমী--- 
) 

ূ ৃ | অধ্বরধ্যবে!। যঃ শতমানহঅং ভূদ্য। উপস্থে বপজ্জঘন্ব!ন্। 

| কু পস্তায়োরতিখিষন্ ীান্াণগত ভরতা সোমমন্মৈ॥ ৭ 
--* অথ পদপাঠঃ *-_. 

ৰ | | | | অধবধ্যবঃ। যঃ। শতম। আ। সহত্রম। ভূম্যাঃ। উপহস্থে। অবপৎ। জবম্বান্। 

| ূ | | | তেস্ত। আয়োঃ। অতিথিহগ্রস্ত | বীরান। নি। অঙ্ক । ভরত। সোমম্। অস্মৈ | ৭1 

হে অধবর্ধযবঃ ! আ জঘন্বান্ পূর্ববং শক্রুণ হতবান্ য ইন্্রঃ শতং সহত্রমসুরান্ ভূমা। 
পস্থে উত্সঙ্গে অবগৎ এটকেন প্রকারেণপাতয়ৎ। কিঞ্চ যঃ কুত্লস্ত এতন্লাযকম্তু 
'জর্ষে: আয়োঃ পৌরুরবস্ত রাজর্ধেঃ অতিথিগস্ত পিবোদাসস্ত এতেষাং ত্রয়াণাং বীরান- 
)গস্ন প্রতিদ্বান্বণঃ শুষ্তাদীনন্থরান আ্াাববণক্ বৃণক্তিহিংস। কর্ম অবদীৎ। তথা ঢ 
নর; ত্বং কুত্লং শুষণ ইতোঘাবিথারন্ধয়োইতিথিথা যশং বরমিতি। (খৎ সং ১1৪১)। 
১৬ ইন্্ায় পোমং ভরত ॥ (২ম-_-১৪শ--৭খ) | 

অথাম্টমী-_. 

| | | কিয়া ] অধবর্ধ্যবে! যন্নরঃ কাময়াধ্রে শ্রন্টী' বহস্তে। নশখ|তদিক্রে 

| | | গশক্তিপুতং ভরত শুভায়েন্দ্রায় গোমং যজ্যবে জুহোত ॥ ৮॥ 
৪, ঙ 

-"* অথ পদপাঠঃ *-- 
| | | সধবর্যাবঃ। যৎ। নরঃ। কবময়াধ্রে। শ্রন্টী। বহস্তঃ। নশথ। তৎ। ইন্তো। 

| ্ | গতস্তিংপৃতম্। তরত। শ্রতায়। াঃ। সোমম্। যজাবঃ। জুহোত॥ ৮॥ 
ন্রঃ 

ডাগমঃ | 

এগ কত। 

কম্মণাং নেভারঃ ছে অধবর্ধযবঃ | যদদভিলধিতমর্থং কাময়াধেব ॥ কাময়তেলে টা 
টা ক্ষিগ্রং ইন্টো পোষং বহস্তঃ প্রাপয়স্তে যুয়ং তদভিলধিতং ফলং নপধ ূ 

তয় লোকে 'এধিখারেজার গ তসতিপৃত্ং হস্তাত্যাং মার্জনদোহনাদিতিঃ শোধিতং 



৫৮২ খখেদ-সংহিতা | [২ মণ্ডল, ২ অগ্তবাক, ১৫, 

লোমং ভরত | উত্তরবেদিং প্রতি হরত। ততো! য্যবঃ যাগং কুর্ববাণ' হে অধ 
আহতং লোমমিন্্রায় জুহোত জুহুত অগ্বৌ গ্রক্ষিপত | (২ম--১৪স্থ _-৮৭)) 

গু ক 

গু 

অথ নবমী-_. 
+ ] 1 ] 

] | অধবধ্যবঃ কর্তন! শ্র্টিমট্ৈ বনে নিপুতং বন উক্নধ্ৰম। 
| | | | জুযাণে। হস্ত্যমভিবাবশে ব ইন্দ্রায় পোমং মদিরং জুহোত॥ ৯. 

--* অথ পদপাঠঃ *__ 
1 | . | | | অধবর্যাবঃ। কর্তন। শ্রষ্টিম। অশ্মৈ। বনে। নিপৃতম্। বনে। উৎ। নয়ধবম 

] ] | জুষাণঃ | হস্তাম্। অতি। বাবশে। বঃ। ইন্দ্রায়। সোমম্। মদিরমূ। জুঠোভ। ৯ 

হে অধ্বরধ্যবঃ। অন্য ইন্দ্রায় সোমং শ্রষ্টিং স্বখকরং কর্ভুন কুকুহ॥ কবোচছেলে? 
ধহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্ত লুকৃ। তণ্তনগ্ুনধনাশ্চেতি তনবাদেশঃ আমন্িতত্ 
বিগ্মানত্বাকলনিঘাতঃ ॥ কিঞ্চ বনে সংভজনীয়ে বনে উদকে নিপৃতমাপ্যায়মেন শোখিত। 
সোমমৃন্নয়ধ্বং উধ্বং নয়ত। যদ্বা বনে ত্দ্বিকারে চমসে নিপৃতং দশাপলিত্রেণ শোধিতা 
সোমং বনে চমসে উন্নয়ধবং জুষাণাঃ প্রীয়মাণঃ স উত্তরঃ লো খুঙ্মাকং শস্তাং হস্তাঠাযি 
যুতং সোযং অভিবাবশে কাময়তে | বশ কাত্তো। যঙ্লুগন্ত্। টি বাঠায়েন।ানেগরং। 
£লাপত্ত আত্মনেপদেঘিতি তলোপঃ॥ মদিরং মদকরমিমং সেমেং উত্তরায় জুহোত ইন্ধো 
দেশেনাগ্লৌ প্রশ্ষিপত ॥ (২য-১৪স-৯খ)॥ 

অথ দশমী -_. 

|. রি ] |] 
অধবর্ধ্যবঃ পয়সে! ধর্ষথাগোঃ পোমেঠিবীং পৃ! ভোজনিস্রম। 

| | | | 
ব্দোহমস্ত নিভৃতং ম এতন্দিৎসত্তং ভুয়ো যজতশ্চিকেত ॥ ১০। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
] | | |] | | অধবর্ধ্যবঃ | পয়লা। উধঃ। যথা। গোঃ। গোখেতিঃ। ঈম্। পৃণত। চিএ রঃ 

বেদ । অহম্। অন্থ। নিহভ্তম্। মে। এতৎ। দিৎলত্তম্। ভুমঃ। যজতঃ। ৮6. 



আপ ৬ অধ্যায়, ১৪ বর্গ। ] পঞ্চদশং সুক্ঞং। 
৫৮৩. 

কে অধবর্ধ্যবঃ | যথা গোরূধঃ পয়সা পূর্ণ, তদ্দদীযেনং ভোজং 
চর গোমেভিঃ লোমৈঃ পৃণত পূরয়ত থে মদীয়সতস্ত সোমস্ত এ 
খসাধনদ্বাতাবমহমেব বেদ জানামি ইতি পুরবং ন পরট্মৈ ক 
ববীমীতোবং দিৎসস্তং সোমং দাতুমিচ্ছস্তং যজমানং যজতে 
চকেত জানাতি ॥ দিৎপতং ডুদাঞ্দ্রানে।  ইচ্ছায়াং 
মাদেশঃ। অএ লোপোভ্যাসস্তেত্যভ্াযাললোপঃ। সঃ 

ক 

ফলস্য দাতারং রক্ষিতারং 
তৎ এতং নিভৃতং গুঢ়ং 
থিতং। তথাপি যুক্মত্যং 

| যষ্টব্য ইন্দ্র ভূয়োহতিশয়েন 
ন্ সনিলীমাধিবতি আকারন্ত 

সদধাতুক ইতি লকারস্য তরম্॥ ১৯ ॥ 

অথৈকাদশী |-__ 
| 

| | অধবর্ধ্যবে। যো দিব্যস্ত বন্বে। যঃ পার্থিবস্য ক্ষম্যস্য রাজা। 

|, | | হয রং নবৃণতা যবেনেন্দ্রং পোমেভিস্তদপে। বে। অস্ত ॥ ১১॥ 

_-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | | | অধবর্যাবঃ | যঃ। দিব্যন্ত। বন্বঃ। যঃ। পার্থিলস্ত। ক্ষম্যস্। রাজা । 

| | | | | মূ। উারমূ। ন। পৃণত। যবেন। ইঞ্জাম্। সোমেভিঃ। তৎ। অপঃ। বঃ। অন্ত । ১১ 
হে অধ্বধধ্যবঃ! ষইজ্ঃ দিবান্ ভালোকারহস্ বন্বো বহ্গনো রাজা ভবতি যশ্চ পার্বিবস্ থিবীশবেন বিশ্তীর্ঘমস্তরিক্ষমুচ্যতে | তত্রতাং ধনং পাখিবং ভন্ত রাজা যশ্চ ক্ষমান্ ক্ষম! মঃ তত্রত।ং ধনং কিমাং তস্ত চ রাজা ভন্তি। তমেবংবিধমিক্্রং লোমেতিঃ সোমৈঃ গৃণত ন৩। তথ দুষ্টাকঃ-উদরং ন উধ্ব দীরণমৃদ্দরং কুল্লং যথা যবেন পৃর্ণৎ ত্দিন্্রং ট়তেতি তং তাধশং সোমা দিনেন্দ্রোদরপৃরণলক্ষণমপঃ কঙ্ম বো যুক্সাকমন্ত॥ ১১ ॥ | 

গু ঞ 

ঙ 

অথ ঘাদশী-_ 

নার | ] স্্্যং ত্পে। দানায় রাধঃ সমর্থয়ন্য বহু তে বপশ্যমৃ। 

| 
ূ | 

টু তর শ্রবস্থ জনুদুন্রৃহঘবদেম বিদথে স্ুবীরা? | ১২ ॥ গু 
শিট ০ 

(ি 
নন 



ক 

৫৮ - | ধাখগ-সংহিতত। | [২ মল, ২ অন্ুধাক, ১৫ স্ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- ৪ দ্ 
। | | | অন্মত্যম্। তৎ। বলো ইতি। দানায়। রাধঃ। লম্। অর্থয়গ্ব। বহু। তে। বাম 

| | | 
ইস । য। চিত্রম্। শবন্তাঃ। অনু। দ্যুন্। বৃহৎ। বদেম। বিদথে। রী 

অন্মত্যং তদিতি এষা থথ্যাধ্যাতা ॥ (২ম--১৪নু ১২৭) | 

ইতি ঘ্বিতীয়ন্ত ষষ্ঠে চতুর্দর্শে! বর্গঃ ॥ ১৪ ॥ 

পরদশং সুক্তম্। 
সি সপে 
সজাগ 

প্রঘান্থত্তেতি দশচং চতুর্থং সুক্তম্। গাৎ লমদং ত্রেট্রুভমৈজ্ম্ £ অত্রান্রক্রমধিকা- প্র 

দ্শেতি | দশরাত্রে বষ্ঠেহহনি নিষ্ষেবল্যে ত্রীণি শুক্তানি। তত্রেদং দ্বিতীয়ং যষ্টেস্তেতি ধূং 

সুত্রিতম্- এন্দ্রয়ান্যপনঃ প্রঘান্বন্ত। ভূরেক ইতি নিক্ষেবল্যমিতি। ব্রযেকমামকে নিষ্কেম 

প্রতান্বন্তেত্যেষ] সথক্তমুখীয়! উশনসঃ স্তোমেনেতি খণ্ডে ত্রিতম্_ ভ্রার্ধ্যমা মনতুষো দেবহাত 

প্রঘান্বন্ত মহতো! মহানীতি ॥ (২ম--১৫শ্ )॥ 

পৈষ। সূক্তে প্রথমা-_ 

| | 
প্রঘান্বস্ত মহতো! মহানি সত্য! সত্যস্য করণ।ণি বোচমু। 

| ূ 
ত্রিকদ্রেকেঘ্পিব সুতস্াস্য মাদে অহিমিন্দ্রো জঘান॥ ১। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ূ [টি । বোচষ। প্র। ঘ। নু। অন্ত। মততঃ। মহানি। লত্যা। সত্যন্ত। করণানি। ধেঃ 

ূ | |... ৬ 
ত্রিংকদ্রকেধু। অপিবৎ। নুতন্ত। অন্ত। দমে। অহিম্। ই্াঃ। জান )1 

মত্যানি ার্থণি 

্রকরষেণ ব্রবীদি! 
হ 

গুৎলমদো ব্রতে। মহতে] বলবতঃ লতাঙ্ক লতাসহ্গলন্াহেনা সত্য 

মহানি মহান্তিকরণানি অশ্মিন্ সুক্জে বক্ষামাথানি কর্দাণি ছু অগ্ঠ প্রবোচং 

ধচ পরিভাষপে। ছন্দলি নু লঙ, লিট ইতি বর্তমানে পু অন্ততিবর্তিখ্যাতিে। 



ই অষ্টক, ৬ আধা, ১৫ ধাঁ।] পর্চাশং সুক্তং। ৮৯ 
উ। ঘেতি প্রসিহ্বো ॥ ফানি তামি উচ্যান্তে। ত্রিকদ্রুকেযু জো(তিগো রাুরিতোবং রূপেখাভিপ্রবিফেঘহুষ্নু সুতল্ঞাতিযুতং সোমং ইঞ্জোংপিবৎ। ততঃ পীভন্তান্ত পোমস্ মে ্ষে সঞজাতে লতি ইন্দ্রঃ অহিং বৃত্রমন্থরং জখান হতনা 

গু ০ বাঁ 

ঙ্ি 

ন্॥ ( খম --১৫৯--১৭ )॥ 

অথ দ্বিতীয়া-_ 
| | | | অবংশে গ্যামস্তভায়দ হস্তমা রোদনী অপৃণদন্তরিক্ষমূ। 

ৰ . ] | | গস ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ পোমস্ত তা মদ ইন্দ্রশ্চকার | ২। 
--০ অথ পদপাঠঃ *__ 
| | 

| অবংশে। গ্বামূ। অস্তভায়ং। বৃহস্তম। আ। বোদসী ইতি। অপুণৎ। অন্তপিক্ষমূ। 
] ] 

গঃ। ধারয়ং। পৃথিবীমূ। পপ্রথৎ। চ। সোমস্ত। 
পে অশ্ি প গু 

ও | 
তা। মদে। ইন্্রঃ | চকার॥ ২॥ 

অবংশে আকাশে ছাং গ্যোতমানং স্ৃর্য্যং হালোকং বা অস্তভাষৎ ইন্দরঃ অস্ততাৎ অনবলং বশ তস্ঠাবস্থাপনমকরোদিত্যর্থঃ॥ স্তষ্কু ইতি সৌত্ো ধাতু; কর্যাদ লঙি ব্যত্যয়! বছুল- মিতি অহাবপি শায়জাদেশঃ। বৃহস্তং মহদস্তবিক্ষং ধোদসা গ্যানাপৃথিব্টৌ চ আ' অপুণৎ তেজপা পুরিতবান্। কিঞ্চ স ইন্দ্র পৃথিবীং নিশ্টীর্ঘাং ভূখিং ধারগ্ুৎ অপারয়ৎ। তথা গপ্রথচ্ছ এনাং ভূমিং অপ্রথয়ৎ ॥ প্রণ প্রধ্যানে গ্যন্তস্ত লুঙি চডিন্ন্পম্। চড্যন্তিত পশ্ত।মিতি বধ্োদাতততং | সোমন্ত মদে হর্ষে সঞ্জাতে দতি তা তানীমানি কন্ধাযীন্দ্রশ্কার | ২॥ 
€ কী 

অথ তৃতীয়।-_ 
ূ 5 1 এ, 4 প্মব প্রাচো বি মিমায় মনৈজ্রেণ খান্যাতন্নদীন|মৃ। 

| ৮. এ | খোসজৎপথিভিদার্ধযখৈঃ সোমস্ত ত| ম্ ইন্্রশ্চকার ॥ ও | 
--* অথ পদপাঠঃ *--.' 

| [ 
পংই্ব। প্রাঃ। বি। মিমায়। মানৈঃ। যন্ত্রেণে। খানি। অতুণৎ। নদীনামূ। | 
ধ্া। রাত | রর ই গৃথিংতিঃ। দীর্ঘধ্যাধৈ:। সোমন্ত। তা। মদে ইন্ত্ঃ| চক্র ॥ ৩। 

খা গ্রে... ৯ ৯ 



/ 

৫৮৬ | ধাথেদ-সংহিত। | [২ মণ্ডল, ২ অবাক, ৫ সব 

লগ্মেব যথা জরগুহান্াটনঃ হট্ত্রিংশৎত্রক্রম প্রাচীত্যেবং রূটপঃ পরিমাপৈঃ গ্রাক্ রব 
কুর্বস্তি তঘ্বৎ। দিন্ধ,ন্ লোকান্ বানৃছুন্মানৈঃ পরিমাণৈঃ প্রাচঃ প্রান্মখাস্থিমিমায় ইন্জে বি 
ষেণ নির্মিতবান্ তথা নদীনাং খানি নির্গমনঘ্বারাণি বজেণ চ অতৃণৎ। অখন্ড ভৃহি হিং 

নাদরয়োঃ। কৃধাদিলঙ্ ॥ তথা চ মন্ত্র; ইন্দ্রো অন্ম' অবদদ্বজ বাছুরিতি (থৎ লং ৩২১৩) 

তথা! দীর্ঘয়াখৈঃ বহুকালং গন্তটবযঃ পথিভিন্্গৈঃ বৃথাস্থঙ্জৎ অনায়ালেন তা! নদীঃ স্ব 
পোমস্তেতি পিদ্ধার্থ ইতি ॥ ( ২ম--১৫ম--৩খ )। 

অথ চতুর্থা-_ 
| | | | | | 

স প্রবোহলুন্ পরিগত্য। দভীতেবিশ্বমধাগ।যুধমিদ্ধে অয 

| ] | | 
সঙ্গোভিরশ্বৈরস্থজদ্রথেভিত সোমস্য ত। মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৪। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
সঃ। প্রহবোহলূন। পরিহগত্যঃ | দভীতেঃ। বিশ্বমূ। অধাক আমুধম্। ইদ্ধে। অয! 

ৃ | | | | | 
লম্। গোতিঃ | অশ্বৈ। অস্থজৎ। রখেভিঃ। লোমন্ত। তা। মদে। ইন্্রঃ। চকার।8। 

প্রাকিল চুযুরি ধুনি প্রৃতয়ো নুুরাঃ দভীতেঃ পুরং লংরুধ্যতং পরিগৃহা তন্মাৎ পুরা 

গুরিতিকথা ল ইন্তরঃ দভীতেঃ দভীতির্নামক শ্চিদ্রাজর্ষিঃ ত্ড প্রবোহডগ্ধাণ প্রবোচুন্ দহ 
বহোরোদবর্ণস্ডেত্যোত্বম্। প্রকর্ষেণ তং দভীতিং বহতন্তান্ সুরান্ মধ্যে মাং পরিগতয 

তেফাং বিশ্বং লর্ববষাযুধমিদ্ধে্রী দীপ্যমানে বছ়ৌ অধাক্ অধাক্ষীৎ॥ দহেনুডি মধ 
খসেত্যাদিন! চেলুক্॥ পশ্চাত্তং দ্ভীতিং গোভিরশ্বৈরথেতি। রথেশ্ড লমস্থজৎ মংযোদিত' 

বান। লোমন্তেত্যাদি লিদ্বমিতি ॥ (২ম- ১৫ ৪) ॥ 

অতিযৃক্তিনায়্যেকাহে মরুত্বতীয়ে সুক্তমুখীয়া .অতিমু্তিনেতি খণ্ডে িতম২ন ঈ 

মহীং ধুনিমেতোররম্ণাদ্দিতি ॥ 

অথ পঞ্চমী-_ 

| | | | | ব্ি। 
স ঈং মহীং ধুনিমেতোররম্নৎ সে! অস্নাতৃনপারয়ৎ _ 

। এরা রা | 
ত উৎস্সায় রয়িমতি প্রতস্থুঃ সোমস্থ তা মদ ইন্রশ্চকার | ৫: 



& অটুক। ৬ অধ্যায়,*১৫ বর্গ ।]  পঞ্চদশং সুক্তং। ৫৮%্ 
--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | 
নিমৃ। ঃ ঃ 

| ঈমৃ। মহিস্। ধুনমূ। এতোঃ। অরয়াৎ। সঃ। অন্মাতূন্। অপারয়ৎ। স্বতি। 

| ও | | | . | তে উৎহস্বায়। রয়িম্। অতি। প্র। তত্থুঃ। সোমস্ত। তা। মদে। ইন্্ঃ। চকার ॥ ৫] 
নল ইন্দ্রঃ ঈমেনাং মহীং মহতীং ধূনিং ধুনোতি স্তোত ণাং 

নদী তাং এতোঃ ঈশ্বরপদা লন্নিধানেইপি তোস্ুন প্রত্যয় | 
উপাশময়ৎ মহাজলাং নদীং অল্লোদকামকরোদিতার্চঃ। ল ইন্ অক্সাতুন্ সমাতুমশক্তান্ তরণাপমর্থানৃধীন্ স্বস্তি ক্ষেমেণ অপারয়ৎ তে মহর্ষয়ঃ উৎস্বায়তাং নদীমূতীর্ায়ং রয়িমপেক্ষা গছত্তি। তং রঙ্জিং অভিলক্ষা গ্রতন্থঃ গ্রতস্থিরে । শিষ্টং লিদ্ধমূ॥ 

পাপানীতি ধুনিঃ পরুফী 
খবীণাং গমনার্থং অরম্মৎ 

(২ম--১৫স্থ-৫খ)। 
ইতি দ্বিতীয়ন্ত যষ্ঠে পঞ্চদশো! বর্গ ॥ ১৫ ॥ 

অথ ষণ্ঠী-_ 
ও | | ] | সোদকং পিদ্ধুমরিণ।ন্ অহিত্া। বজেণান উস; সংপিপেষ। 

| , | | ূ অজবসো জবিনীভিবিবৃশ্চনতলোমস্ত তা মদ ইন্্রশ্চকার ॥ ৬ ॥ 

--* জথ পদপাঠঃ *-_ 

| 
] | নং উদ মিদুম্। অরিণাৎ। মহিইত্বা। বজেণ। অনঃ। উবসঃ। সম্। পিপেষ। 

| 
| | 

ঘজবলঃ। জবিনীভিঃ। বিইবশ্চন্। সোমস্ত। তা। মদে। ইন্তরঃ। চকার॥ ৬॥ 

স ইন: সিন্ধু প্রা্চং লত্তং মহিহত্ব! স্বকীয়েন মহিয়! 'উদঞ্চমবিণাৎ উদ্জুধ্যকরোৎ ॥ দঃ ছন্দলি' পৃজিদঃ | উষসঃ উধ্যো গ্ভেব্যাই অনঃ শকটং বজেণ সংপিপেষ চুরণা- ট কঃ ] এতচ্চ দিব শ্চি্ধা্রহছিতরমিত্যন্ স্পষ্টুং বক্ষাতে (ধ* ন* ৩১২৯ ) । কিং কুর্বন্ 1 "বং জবহীন। ছূর্বলাঃ লেনাঃ জবিনীতিঃ জবযুক্ত।ভিঃ সেনাতিঃ বিরশ্চন্ বিশেষেণ ভিন্দন্ পিগেষেতি লময ৷ ওকরশ্চুচ্ছেদনে। শতরিগ্রহিজ্যাদিন! দংগ্রসারণং। শিষ্টংসপষ্টমৃ ৬॥ 
গু চা 

হী 



ং 

৫৮) গযেদ-সংহ্থিত্তা। [২ মগ্ডল, ২ জ্দকুবাক, ১৫ 

অথ সপ্তমী-- 
০ | | স বিদ্বা অপখ্বোহং কনীনামাবির্ভবঙদৃতিষ্ঠৎ পরার্ক। 

| | | | | 
: গ্রুতি তোণঃ স্থাপ্য১নগচন্ট সোমস্ত ভা” যদ. ইন্রশ্চকার ॥ ৭ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-_- 
| | সঃ।" বিহান। অপইগোহ্ম্। কনীনামু। আনিঃ। ভবন। উৎ। অতিষ্ঠৎ। পরাইব্ব 

1 | | | 
প্রতি । শ্রোণঃ। স্বাং। বি। তানকৃ। অনষ্ট। সোমন্ত। তা। মদে। ইন্ত্ঃ। চকাৰ। 

অজি সপ ক ০ সপ এজ লাউ 

পুরাকিল কন্যক্াঃ চক্ষ্হানং পাদহীনং পরাবুজং প্বিত্বক্ষুযষিং দৃষ্টাভিছু্রনূঃ | ত 
গস খমিঃ উন্দ্রং সততা চক্ষুঃ পাদ্রং চ লেভে। তদেতদাহ--সঃ কনীনাং কন্কা, 
অপগোহং অপগোহনং তিরোভাবং বিদ্বান পবাবৃগৃষিঃ আনির্ভবন্ সর্ববেষাং গ্রতাক্ষে ই 

উদ্রতিষ্টৎ। আোণঃ পুর্ববং পঙ্গরিদানীং ইন্জস্ত প্রসাদাদ্বিতগ্রজান্ুঃ তাঃ কন্ঠকাঃ প্রশিসথ 

পৃরবমন্ধঃ অধুনা চক্ষুলস্াদ্যচষ্ট। তাঃ কুন্ঠকাঃ বিশেষেণ পশ্ঠতি ম্ম। তানীম 
কর্মাণি স ইন্দ্রশ্চকার ॥ (২ম--১৫ম্--৭খ) ॥ 

তথ।স্টমী-__ 
| র | | 

ভিনদ্বলমঙ্গিরোহভিগৃ্থানো। বি পর্বরতস্ত দৃংহিতাশ্টৈরৎ | 

| | | | ্ 
রিণখোধাংসি কুত্রিমাণোঘাং শোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্তকার ॥ ৮। 

৭ ভাথ পদপাঠঃ *-- ৫ 

| [ ূ 
তভিনত। বলম্। অঙ্গিরঃহভিঃ। ' গৃণানঃ। বি। পর্বতস্ত। দৃংহিতানি। এ 

আআ (০ 

| | ] 
রিণকৃ। রোগাংলি। কুত্রিমাণি। এযাম্। সোমস্ত। ত। মদে। ইন্দ্ঃ। 19 

অঙ্গিরোভিগৃর্ণানঃ ভুঁয়মানঃ ল ইন্দ্রঃ বলং বলনামকমস্ুরং ভিনৎ অভিনৎ | তথা গবা 

নিরোধকম্তা পর্বতস্ত দৃংহিতানি শিলাভিদৃ টীরুতানি দ্বারাণি টবারৎ উন 

তদেবাহ--এষাং পর্বাতানাং কৃত্রিমাণি ক্রিয়া নিত্বভানি রোধাংলি নিরুদ্ধানি ঘা 

রিণক্ উজ্বটযখ। গভমন্তৎ ॥  (২য--১৫ ক্ষ) ॥ 
গজ কী 

ধা 



। শর্ট, ৬ অধ্যায়, ১৬ বর্গ।] পঞ্চদশং সুক্তং | 
অভিমুতিনায়োকাহে নিষ্কেবল্যে সুক্তমুখীয় স্বপ্বেনেত্যেষ 

যুরিং ধুনিং €েতি সুক্তনুখীয়েতি ॥ 
. টপষা সৃক্তে নবমী-_ 

| | ৃ | সপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুণিং চ উবস্থ দহ্যং প্র দভীতিমাবঃ। 

৫৮৯ 

1 স্বত্রিতয্ _খপ্সেনাত্যুপ্যা- 

1 
| 

ূ 

ৰ 

বুস্তী চিদত্র বিবিদে হিরণ্যং সোমন্ত ত| মদ ইন্দরশ্চকার ॥৯॥ 
--* অথ পদপ্রাঠঃ *_- 

ৰ [ . | | | | ্বগ্নেন। অভিইউপ্য। চুমুরিম্। ধুনিম্। চ। জথস্থ। দস্থ্যযূ। প্র। দতীতিম্। আবঃ। 
[ | ] | | রংগী। চিত্। অন্র। বিবেদ। হিরণ্যম্। সোমস্ত। তা। মদে। ইন্্রঃ | চকার॥৯॥ 

বং দশ্থাং সর্ববস্তোপক্ষপয়িতারং চুযুরিং ধুনিং চ এতন্ামানাবন্থুরৌ স্বপ্ণেন দীর্ঘনিদরয়া মভাপ্য সংখেঙজ্য জঘন্থ হতবানপি। ততত্তাভ্যাং যুগ্যমানং দভীতিং রাজধিং প্রাবঃ 
শিতবানসি। তথা চ মন্ত্রপ্ণঃ-ত্বং নিদস্ত্ু চুমুরিং ধুনিং চাস্বাপয়ে| দূতীতয়েমুহস্তিতি & 4০ সং ৫1২ ২৯)| আবঃ অবতে রক্ষণার্থস্ত লঙি সিপি রূপম | রংভী চিৎ বেত্রধারীচান্ত 
দাববিকঃ| অত্রান্মিহ্যদ্ধেতয়োরসুরয়োহিরণ্য ধনং বিবিদে লেতে। বিদৃলুলাভে ॥ 
[তে তানীমানি কন্মাণি সোমন্ত মদে সতি চকারেতি ॥ $১ম--১৫ম্- ৯) ॥ 

ষ 

অথ দশমী-- 

৫ | | | ৃ 
দুনং সা তে প্রতিবরং জরিত্রে দুহীযাদজ্্র দক্ষিণ মঘোনী। 

| [ | | | | ঙ্ষান্তোতৃভো। মাতিধগ্ভগেো নে বৃহদাদেম ব্দথে সুবীরাঃ ॥ ১০ ॥ 

| -- অথ পদ-পাঠঃ *__ 
| ] | ] দুমঘ। লা। তে। গ্রাতি। বরম্। জরিত্রে। ঢহীয়ৎ। ইন্দ্র। দক্ষিণা। মধেনী। 

শিক্ষ। 
ও | | সোতৃভ্যঃ। মা। অতি। ধকৃ। ভগ) নঃ। বৃহং। . 

] [ 
বদেম। বিদথে। সুহবীরাঃ ১০ ॥ 

এবাখগ-ব্যাখ্যাতা ॥ (২ম--১৫-্ ১৭) 

ইতি দ্বিতীয় যষ্ঠে যোড়শো বর্গ: ॥ ১৬ 
০ ডি 

কী 



যোড়শং সৃত্তৎ | 

.. প্র বঃ সতাগিতি নবর্চং পঞ্চম ক্কতং। গাৎপমদমৈক্রমূ। অজাসুক্রমণিকা_এ ? 
নবাস্ত্াত্রিষ্টবিতি নবমী ব্রিষ্ুপ,। শিক্টান্তিটুবন্তপরিভাবয়। জগত্যঃ। তৃতীয়ে পধ্যায়েচ্ছাবাধ 
শস্্রে প্র বঃ দতামিতি হুক্তম্। অতিরাত্রে ইতি থণ্ডে ুত্রিতম্--প্র বঃ লতা প্রোতৌ? 
হরয়ঃ কর্্মাগমন্লিতি যাজ্যেতি॥ (২ম--১৬্) ॥ 

ূ তস্মিন্ সুক্তে প্রথম। | 
1 ] | 

প্র বঃ সতাং জ্যেষ্ঠতমায় হ্ুষ্টভিমগ্রাবিব সমিধানে হবির্ভরে। 

এ ূ | । 
ইন্দ্রমজুর্য্যং জরয়স্তমুক্ষিতং সনাছ্যবানমবসে হবামহে ॥ ১। 

--০ অথ পদপাঠঃ *-_ 

| 
প্র। বঃ। লতাম্। জো্তমায়। সুহস্ততিষূ। অগ্বোহইব। সম্হইধানে! হবি: | ভরে। 

] ূ [ | | 
ইন্দ্রম্। অভুর্্যম্। জরয়স্তম্। উক্ষিতম্। সনাৎ। যুবানম্। অবলে। হবামহে (১৫ 

গৃতলমদো জেতে হে যজমানাঃ ! বে! যুহ্মদর্থ, তং মহতাং দেবানাং জ্যোষ্ঠতমায 

অতিশফ্লেন শ্রেষ্ঠায় ইন্ত্রায় তদর্থং অগ্রাবিব লমিধানে। ইব শব্দ এবার্থঃ। দীপামান 

এবাশো হবিঃ প্রতরে লম্পাদয়ামি। ততং পরং শুটুতিং শোভনাং স্ততিং করোমি॥ 

ভরেতি ভূঞ ভরণে ঞ্রিত্বাছুভয়পদী 'লটিরূপং ॥ অ্ুর্ধ্যমজরণীয়ং জরয়স্তং সর্ববন্তজ্রযন্তং 

উক্ষিতং দোমেন লিক্তং লনাৎ লনাতনং যুবানং নিত্যতরুণং তাদশমিভ্রমবসেংখ়াকং 

রক্ষণায় তন্ত তর্পণায় বা হবামহে আহ্বয়ামঃ ॥ (২ম--১৬স্থ--১খ) ॥ 
৮৯ 

অথ দ্বিতীয়!_-. 
| ণ | | 

বন্য দিক্দ্রা্ধহতঃ কিংচনেমূতে িশ্বান্থস্মিনৎসংতৃতা বিবীর্যয। 

ূ | | রর ॥ জঠরে দোমং তন্বীওপহো। নহে হস্তে বজ্র ভরতি শর্ষণি জুম! ২ 
স্পা 



ই অক, ৬ অধ্যা। ১৭ বর্গ।| যোঁড়শং সুক্তং। ৫৯১ 
--* অথ পদপাঠঃ *_. 

| | সাথ ইন্্াথ। বৃহতঃ। কিম্। চন। ঈম্। খভে। বিশ্বানি। অন্থিদ্। 
1 | | 

সম্হভৃতা। অধি। বী্ধ্যা। 

| | | | | 1 ] 
রা পোমম্। তন্বি। গহঃ। মহঃ। হত্তে। বজম্। ভরতি ] শীর্ষণি | ক্রতুম্ | ২ 

হতো মহতঃ যন্মাদিন্্াদৃতে কিমপি ঈষিদং জগৎ চন মান্তীতার্ঘঃ। চেতি 
নেতি নিপাতদ্যয় সমুদরায়শ্চনেতি। চেতি চিদিত্যর্থে নেতি নিষিদ্ধার্থে। এঁকপ্ঠং তু 
মাশ্রদায়িকং। উক্তার্থে মন্ত্র নেম্্রারতে পরতে ধামকিঞ্চনেতি (খণ লং ৭২২২ )। যা ইন্জাদ্ূুতে ঈমিদং জগৎ কিঞ্চন ক্ষুদ্রমতাল্লমিতার্থঃ। কুত এতত্বদেবোচ্যতে-_ 
অন্নিনিজ্তরে বিশ্বানি সর্ববাণি বী্ধ্যা বীধ্যাণি লামর্থ্যামি অধি সংভ্তাধিকং সত তান্তাস্থৃতে 
মশ্চন্্রো জঠরে স্বোদরে লোমমতিষুতং লোমরসং ভরতি বিভ্তি কিঞ্চ তম্থি তন্বাং 
্বকীয়ে সর্বশ্রিন শরীরে পহো বলং মহস্তেকশ্চ বিভর্ি হস্তে বজ্জমায়ুধং বিভহি শীর্ষণি 
শিরসি ক্রুতুং বিজ্ঞানং ভবুতি বিভর্তি ॥ যদ্বংত্তযোগাদনিঘাতঃ। বাক্যভেদাঘ। নিধাতা- 
ভাবঃ॥ শীর্ষণি শীর্ষ-শ্ছন্দসীতি ॥ ( ২ম-_-১৬হ-_-২৭)। 

অথ তৃতীয়া__ 
| | | ূ 1 ন ক্ষোীভ্যাং পরিভে, ত ইন্জিয়ং ন সমুদরৈঃ পর্ববতৈরিজ্্র তে রথ 
] , ] ] " তে বজ্রমন্বক্মোতি কশ্চন যদাশুভিঃ পতি যোজনা পুরু | ৩॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | স। ক্ষোপীত্যাম্। পরিহভের। তে। ইন্টিয়ম। ন। সমু 

| | 
পর্বতৈঃ। ইন্দ্র। তে। রথঃ1 

| | 
স। তে। বজ্মূ। অন্ু। অগ্রোতি। কঃ। চন। যৎ। 

| ূ | 
আওইভিঃ। গৃতলি। যোজন! । পুরু ॥৩। 



8৯৭ ধখেদ-দংহিতা | [২ মুল, ২ অঙঠবাক, ১৬ 
হে ইন্্! তে তব ইন্জিয়ং ব্লং ক্ষোনীভ্যাং ছা।বাপৃথিবীত্যাং ন পরিতে 

পরিভবনীয়ং ॥ কৃত্যার্থে তবৈকেনৃকেন্যত্বেন ইতি কেন্প্রতায়ঃ। উদা ভ্ববিতয়োঠি 
'্বরিতত্বং ॥ কিঞ্চ তে রথঃ সমুদ্রৈঃ পর্বতৈশ্চ ন পরিভবনীয়ঃ। তে বজ্রমাধুপং ক, 
পুমান্ নাম্বস্সোতি ন ব্যাপ্পোতি পরিভবিতুং ॥ অশূব্যাপ্তো। ব্যতায়েন পরস্মৈপদম্। 
যাইন্ুরবধার্থং দিথিজয়কালে আশুভিঃ শী্রগামিভিরশ্বৈং পুরু পু্ূণি বুনি রি 
যোজনানি পতি গচ্ছলি। তর! তব বলাদিনপরিভবনীয়মিতি লমখয়ং ॥ ৩। 

ঙ ও 

কী 

অথ চতুর্থী-_ 
| | | | বিশ্রেহ্যম্মৈ যজতায় ধৃষ্ণবে করতুং ভর্তি বষভায় সম্চতে। 

ূ | 
রা যজন্ব হব বছর: পবন গা বৃষভেণ ভামুন! ॥ ৩] 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| ৰ | | | | | বিশ্বে। হি। অশ্মৈ। যজতায়। ধুষ্ণবে। ক্রতুম্। তরপ্তি। রখঙ্তায় | সে 

| | | | | | | 
ব্বষা। যজন্ব। হবিষা। বিছুঃ ইতরঃ। পিব। ইন্্। গোমমূ। বত্রেণ। ধন 181 

হে যজষান বিশ্বে লর্ধ্ব জনাঃ যজতায় সবর্ধজনীয়ায় পর্চবে শবখাং ধর্ধধনীলা 
বাষ্প কামানাং বধিত্রে ল্চতে লঙ্জমানায় শুতাদিকপ্রবৎ ভ্োতযু এত 
ইন্্ায় ক্রতুং যজ্ঞাদিলক্ষণং কর্ম ভরস্তি হি হরস্তি খনু প্রণয়ীত্যর্ঘ, ॥ বস্তি হিথোগা- 
নিষাতঃ॥ যন্মাদেবং তণ্মাদৃবৃধা সোমরলসেচনসমর্থঃ বিহষ্টরঃ ॥ বিদ্বচ্বযাত্তরপি ছ্ছান্দদ 

লংগ্রসারণং | শালিবলিউসীনাং চেতি সংহিতায়াং যত্ন বিদ্বত্তরত্বং হবি! তন 
যজস্ব। ইদানীমিন্ত্রং লক্ষোধ্য আহ-হে ইন্দ্র! বৃষতেণ কামানাং বর্ষকেণ ভাগুনা 
দীপ্যমানেনাগিন! লহ লোমং পিব॥ (২ম-+১৬শ--৪ধ) | 

অথ পঞ্চমী--- 

| | | | .। 
বৃ কোশঃ পবতে মধ্ব উত্দি্ব্ভাঙ্গায় বৃষতায় পাদ! 

এ । | | |. রবভার ভুঘতি। ৫1 বষণাধবরয্য বষভাপে!। অদ্রয়ে! ঘ্বষণং লোমং রুষভায় সুধা! 



রি অক, ৬ অধ্যায়, ১৮ ব্ণ। নর ষে।ড়শং সুক্তিই । 
৩ 

»-* অথ পদপাঠ; ০. 
ৰ 

| মরার বৃঙঃ| কোশঃ। পবতে। মধ্বঃ। উর্দিঃ। বমভইতম্রায়। রমভায়ু। পাতবে। 

রী অধবর্যূয রি বহতা । জী বন। হন রা ্্বতি ॥ ৫ 
হে ইন্্র! বৃষ) ফলম্ত বর্ধিতুঃ মধ্বঃ মদকনশ্ত সোম অহঠাত্ণাং পাতৃণাং চ প্রেরকঃ লনূ পবতে গচ্ছতি ॥ 

[তান্নায় বলবর্ষকানি অন্নানি যন্ত স তথোক্তঃ তাদৃশায় বধভ।র কামানাং বরষিত্রে ইন্ত্রায় গাতবে পানার্থং পবত ইতি লমবন্ঃ। কিঞ্চ বৃদণ লোমরসসেচন্লমর্থে অধবর্ধয অধবর্ধা গ্তিপ্রস্থাতারৌ বুষভানঃ বর্ষকা অদ্রয়২তিষব গ্রাবাণশ্চ রূষণং স্ব্গাদিফলস্ তা গামং বধভায় দেবানাং শ্রেষ্ঠায় তুত্যং স্ঘতি সুমস্তি। হুনোতেল টি বহুলং ছদদীতি 
বকরণন্ত শ্ঃ| অনত্যত্তাদিতি হোরদাদেশঃ ॥ 

খ কোশো রসঃ উর্দিঃ পব গতো অস্থুদাত্েৎ কিমর্থং"? 

( ২ম--১৬--৫খ। ) ॥ 
ইতি দ্বিতীয়ন্ত যষ্ঠে লপ্তদশো বর্গ? ॥ ১৭ | 

গু গু 

ঙ 

অথ অঠী__ & 1... 4. |. 1 ূ মাতে ব্জ উত তে বৃষ রথে বষণ! হরী বৃষভান্যাযুধ।। 
ূ ূ | | বে মদস্ত ববতুত্ধমীশিয় ইন্দ্র সোমস্ত বষতস্ত তৃপুহি॥ ৬ | 

»-* অথ পদপাঠঃ *-_ | 
বয। তে। বা 

| 
ষিঃ 

] | | ূ | [ । উত। তে। বৃষা। রখঃ। হইংণা। হরী ইতি। বৃমতাণি। আমুধা। 
| 

| মস্ত । বযত। ত্বদ। ঈশিষে। রা নি বত তৃপণুহি ॥ ৬1 বড কামানাং বর্কছেইন্ত্র! তে তিব বজঃ বৃষ! কামবর্ষকঃ তথা তে রধোহপি বা ও খানে বধণা বর্ষফৌ তব আায়ুধা বজব্যতিরিক্তান্যামুধান্পি বৃষভাণি বৃ! ' মদকরম্ সেমন্ু ত্বষেব ঈশিষে স্বামী তবলি। হে ইন্ত্র! বৃষতত্ত বর্ষকেণ ঘ। তথা প.ণুহি তো ভব॥ তৃপ গ্লীগনে। স্বাদি; ্ষুত।াদিষু নৃমন তৃপ্পোতীতি সর্বিবিধীনাং ছন্মলি বিকজিতত্বাদত্র ণত্বপ্রতিষেধো ন তবতি। ৬। 
কী ট্রি 



মহ . খাধেদ-লংহিত। | [২ মুল) ২ অঙ্থবাক, ১৬ 

অথ সগুমী-_ 
যা | | 

প্র তে নাবং ন সমনে ধচন্্যবং ব্রহ্মণ। যামি সবনেযু 

| | 

কুবিষ্নে। অস্য বচসে! নিবোধিষদিজ্্মুৎ্সং ন বস্ুনঃ লিচামহে।। 

--* অথ পদপাঠঃ ০-- 

| | | | [1 
প্রা) তে। নাবম্। ম।'লমনে্। বচস্ুযুবম্। ব্রন্ষণা। যামি। সবনেষু। টা 

| | | | 
কুবিৎ। নঃ। অস্ত। বচদঃ। নিংবোধিষৎ। ই উৎপম্। ন। বস্থুনঃ। লিচামহে। 

দাধৃষিং ত্বৎপ্রসাদাৎ শক্রণাং ধর্ষকোইহং সমনে লংগ্রামে বচস্থ্যবং অমি ॥ তনবা 

বঙাদেশঃ ॥ স্তোত্রমিচ্ছস্তং নাবং ন নাবমিব আপপ্ত)স্তারকং তে ত্বাং লবনেবু ত্রিযু ত্র 

স্তোত্রেণ প্রযামি প্রাপ্পোমি। কিঞ্চ নোহম্মাকং অন্ত বচসঃ স্বাতিলক্ষণমেতদ্বাক্যং কুবি 

বোধিস্রদ ইন্দ্রো নিতরাং বুধ্যকাং॥ বুধ অবগমনে। লিটি দিব্বছলমিতি দি? 

কুবিগ্যোগাদনিধাতঃ। তিডি চোদাত্তবতীতি গতের্নিবাতঃ ॥ বয়ং চ উত্সং ন বং 

নিধানভূতং কৃপমিব বন্থনো নিধানভৃতমিন্তরং লিচামহে লোমেন দিধ্চামঃ | সিচির কষ 

স্বরিতেৎ। আগমান্ুশাসনন্তানিত্যত্বাক,মভাবঃ ॥ (২ম--১৬সু-৭%)।1 

অথাষ্টমী-- 
ও 

* | | |. | 

পুর। সংবাধাপভ্যাবৎ্য নে ধেনুণ বতপং যবসস্য পিপুযী। 

ৃ 
লকৃত্হতে ভিডি: শতক্রতো সং পিন বযণে ননীমহি || 

--* অথ পদ-পাঠঃ *- 
ৃ ৰ 

&. 
, পুরা । সম্হবাধাৎ। অতি। আ। বন্বতত্ব। নঃ। ধেলুঃ। ন। বলম্। যবগঞ্ভ। গণ 

ৃ : তা। পম 
সকুৎ। সু। তে। হুমতিহতিঃ। শতক্রেতো ইতি শতহক্র 

চ্্ী ন। কঃ মদীমহি। ৮ 



২ আক, ৬ লধ্যা। ১৮ ফা।]  সপ্তদশং সৃক্তং। ৫৯৫ 
ত্য আবর্তয়। যথা 

_ধেনুর্ন বংসং যথা যবসস্ট' 

হে ইন্্র] লংবাধাৎ শক্রজন্তাং লংবাধাৎ পুরা নোহম্ঘান্ অভ্যাব 
লংবাধোহন্মান ন স্পৃশতি তথা কুর্বিত্যর্থঃ | তত্র ৃষটা্ত: 

ঘাদেন পিপুষী আপ্যায়িতা ধেনুর্বৎসং ক্ষুদ্বাধাৎ পরাবর্ভয়তি তদ্বং। হে শতক্রতো | 
বরং দুমতিভিঃ সবতবিষনৈত শোভনৈঃ স্োত্রৈঃ লকৎ লরুদ্পি সুনপীমহি সুষ্ঠু ব্যাপ্যেমহি।। 
তর দৃষটাত্তঃ _বৃষণো ন লেক্কারে! যুবানঃ যথা! পত়্ীভি্যাপ্যন্তে তদ্বং॥ ৮ ॥ 

নু গু 
কউ 

অথ নবমী-_. 

| | | | | নৃনং সা তে প্রতি বরং জরিতে দুহীয়দিক্র দক্ষিণ মঘোনী। 

ও ৰা | | ৃ | 
শক্ষাস্তোতৃভ্যে। মাতিধগভগে। নে। বৃহদদেম বিদথে সুবীর | ৯॥ 

-_-* অথ পদপাঠঃ ০. 

] | | | | দূম। লা। তে। প্রতি। বরম্। জরিত্রে। হুহীর়ৎ। ইন্র। দৃক্ষিণা। মধোনী। 

শিক্ষ। 
৪ 

ৰ 

স্তোতৃংভ্যঃ। মা। আতি। ধকৃ। ভগঃ। ন। বৃহৎ। 

ৃঁ ] | 
বদেম।£ বিদথে। সুহবীরাঃ ॥ ৯ 

 মৃনং লা ত ইতি ব্যাখ্যাতা॥ (২ম--১৬স-_৯খ.)। 

ইতি দ্িতীয়ম্ বষ্ঠেহই্টাদশো। বর্গঃ ॥ ১৮ ॥ 

 সণ্তদশং সৃক্তং | 
গর পা হট টি 

উদশ্যা ইতি 'নবর্চ বধ্ঠং সুজং। গাৎ লমদমৈন্্রং। অত্রানুক্রযণিকা-তদশ্মৈ দবিকিষ্ুবস্ত- 
তি। অস্ত খেতে শিষ্টাঃ লপ্ত জগত্যঃ । অতিরাত্রে দ্বিতীয়ে পর্যায়ে অচ্ছাবাকন্তে 
রর ইতি ২ম অতিরান্রে পর্য্যায়াপামিতি খণ্ডে সুত্রিতম.। তদশ্যৈ নব্যমন্ত পিক যকত 

ইস্ত্রি বাজাতি।. (২ম--১৭ন)। 

১ কী চি 
পি 



৫১৯৬ 1. খখের-সংহিতা। [২ মণল, ২ অন্তবাক ১৭. 

তস্মিন্ সৃকে প্রথমা-_ ণ 

তদস্মৈ নব্যমঙ্জিরশ্বদর্চত শুশ্ব। যদস্ত প্রত্বথোদীরতে । 
খা 

4 

| | | বিশ্ব যদেগাত্রা সহসা পরীব্ত! মদে সোমস্ত দৃংহিতান্ৈরয়ং |; 
--ৎ অথ পদপাঠঃ *-. 

| | | তৎ। অশ্মৈ। নব্যম্। অঙ্গিরন্বৎ। অর্চত। শুন্]। যং। অন্ঠ। প্রত্ুহথা। উতঈী় 

| | | | | | বিশ্বা। যৎ। গোত্রা। সহসা । পরিহ্বৃতা। যদে। মোমস্য । দ্বংহিতানি। এরয়ং।; 

গৃ্সমদো ব্রুতে। হে স্তোতারঃ! নব্যং নবতরমন্টেঘৃষ্টপৃর্ববং তত্তাদবশং সো 
মঙ্গিরত্বৎ অঙ্গিরস ইবাস্মা ইন্দ্রায়ার্চত ব্রুত। যদ য্মাভ্জাতমাজন্তান্তেন্্ন্য ওয়া; শর 
শোষকাণি তেজাংদি প্রত্তথা ॥ প্রত্পূর্বব বিশ্বেমাথাল্ ছন্দশীতি ইবার্থে থাল্ গ্রত্যাঃ 
পরস্থানি পুরাতনানীব উদীরতে উদগচ্ছন্তি॥ ঈরগতৌ অন্থুদাত্তেৎ। তিঙি চোদার 
পতেঃ নিঘাতঃ ॥ যদ যন্মাচ্চ নিশ্বা সর্ববান গোত্র! মেঘান গাঃ উদকানি ভরায়ান্তে রক্ষী? 
গোত্রা মেঘাঃ পরিবৃত। বৃত্রেণাক্রানস্তান্ ॥ সর্বত্র স্ুপো ডাদেশঃ ॥ তান্ দংহিতানি তে 
দটীকৃতান্ মেঘান্ সোমস্ত মদে হর্ষে সঞ্জাতে সতি সহসা, বলেন এরয়ৎ উদথাটয়ং মে 
ভেদনে নাপঃ প্রেরয়ামালেতার্থঃ। যদ্ধ বিশ্বা সর্ববাণি পরীবৃতা বৃক্রাসুরেণাক্রাস্তানি দৃংহিতানি 
পর্ববতবিলে নিরুদ্ধানি গোত্র। ॥ ইনিত্রকটাচশ্চেতি লমৃহার্থে অরপ্রতায়ঃ ॥ গবাং রৃদানি 
পহসা- এরক্ৎ তন্মাদ্বিলান্লিরগময়ৎ তক্মাদ্ঠতেতি সময়ঃ ॥ এরয়ৎ ঈরগতৌ। পান 

 লঙিরূপং। যত্ব,ত্তযে।গাদনিঘাতঃ ॥ (২ম--১৭স ১৭) ॥ | দি 

অথ দ্বিতীয়।-_- 

ূ | ৃ ূ স ভূতু যে হ প্রথমায় ধায়ল ওজো, মিম।নো' মহিমানমাতিরৎ। 

| | | | 
শুর যে যুংস তশ্বং পরিধ্যত শীর্ষণি গ্াং মহিনা প্রত্যমুঞ্চত | ২॥ 

+-* অথ পদপাঠঃ *-_- 
| 

ডা ৃ ৃ । লঃ| ভুতু । যঃ। হ। প্রথমায়,। ধায়লে। ওজঃ) মিমানঃ।. মহিমানম্। শা। অতির 

খুরঃ। যঃ। যু । ত্বমূ। পরিহব্যত। শীর্ষণ। ছ্াম্। মহিল[। গ্রতি। মুক্ত | 



1, ৬ পথযায, ১৯ ব্গ।] সৃপ্তদশং সৃত্ভং। ৮৯ 

পপ ন্্র। তৃতু ভবতু বর্দতামিত্যর্থ | য উত্তরঃ ওজগ্ডেজে। বলং মিমানঃ কুরব্বাণঃ 

প্রথমায় গ্রাথমিকায় ধায়লে ॥ ধেটপানে ॥ লোমপানায় মহিমানমাতিরৎ অবর্দয়ৎ | 

[তের্বাত্যয়েন শঃ যদৃযোগাদনিঘাতঃ ॥ শুরঃ শত্রণাং শীতয়িতা য ইন্্রঃ যুংসু যুস্ধেধু 

ং স্বকীয়ং শরীরং 1 পরিব্যত বর্ণ পরিবীতমকরোৎ। ল ইন্ত্রো মহিনা শ্বকীয়েন 

ঘা ঈর্ধন স্ব শিরলি গ্যাং গ্রত্যমুধত অধারয়ং॥ (২ম--১্থ--২খ)॥ 
গু গা 

ছি 

অথ তৃতীয়।-_- 

অধারুণোঃ : প্রথমং বীর্ধ্ং মহদ্যদন্তাঞ্জে ত্রহ্ধণ শুদ্যমৈরয়ঃ। 

রথেঠেন হর্ধ্যশ্বেন বিচাতাঃ প্রজীরয়ঃ সিঅ্রতে লধ্য১কৃপৃথক্॥ ৩) 

--* অথ পদপাঠঃ *_. 

| | | 1. | 
ধ। আকুণোঃ। প্রথময্। বীর্যযম্। মহতৎ। যৎ। অন্য। অগ্রে। ব্রদ্ধণা। গুত্বমূ। এরয়ঃ। 

| | নানা রা | | | 
খেইস্থেন। হরিইআস্বেন। 'বিহচ্যুতাই। প্র। জীরয়ঃ। সিত্রতে। দব্যকৃ। পৃথকৃ1৩॥ 

অথাপিচ হে ইন্দ্র! ত্বং প্রথমং মুখাং মহত্বীর্ধ্যং সামর্ধযমকূণোরকরোঃ। কিং 

5২1 ব্রদ্ষণা স্োত্রেণ স্ততিসাধনভূতেন বেদবাক্যেনাস্ত, বীরঘযস্ত স্তোতুর্জনস্তাগ্রে পুরতঃ 

২ গুগ্বং শত্রণাং শোষকং বলমৈরয়ঃ উদগময়ঃ জীরয়ো জরয়িতারে। ঝাধক! অন্ুরাঃ 

থেষ্ঠেন রথস্থিতেন হ্ধ্যশ্েন ততয়া ব্চ্যুতাঃ স্বস্থানাৎ. চ্যাবিতাঃ লত্তঃ লধ্যকৃ নধীচীনাঃ 

পরম্পবং লঙ্গতাঃ পৃথক্ ভীত্যা বিধুক্তাঃ লস্তঃ প্রসিত্রতে প্রকর্ষেণ ধাবস্তি। ক্রুগভে। 

জুহোত্যান্িঃ বহপং ছন্দসীত্যভ্যাসস্তেত্বং। লধ্যগিতি সহস্য লপ্ডিরিতি সর্যাদেশঃ | অসি 

দাধাবস্তোদাতদ্দেন নিপাতনাদুদাত্তম্বরিতয়োরিতি যণঃ দ্বরিতত্মূ ॥ (২ম--১৭স ওম) 

অথ চতুর্থী 
ূ রানার | | 4 
অধা যো বিশ্বা' ভূবনাভিমজ]নেশানকৃৎ প্রবয়া অন্যবধ ও 

ণ | | 
আছ্োদসী জ্যোতিষ! বহ্িরাতনোৎসীব্যং 

[ | | 
 তমাংমি ছুধিত| পমব্য়ং॥ ৪ ॥ 



৫৯৮ ... খধেদ-সংহিতা। [২ মুল, ২ জন্থযাক।-১৭ দু 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

গু পথটি 

“| | | | ] 

অধ। যঃ। বিশ্বা। তৃবনা। ব্মতি। মজ্খুনা। ঈশানংকৎ। প্রহবয়াঃ। অভি। অব 

| ণ |  + 
আঙ। রোদলী ইত্তি। জ্যোতিষা। বহ্িঃ। আ। অতনোৎ। 

আন. পপি 

ূ 1 ] টু 
শীবান। তমাংলি। ছুধিতা। লমৃ। অব্যয়ৎ ॥ ৪॥ 

অধাপিচ প্রবয়াঃ প্রবৃদ্ধানঃ পুরাতনো বা ষ ইল্জঃ বিশ্বা ভুবনা লর্ববান লোকা 

মজানা বলেন অভি অভিতুয় ঈশানকুৎ আত্মানং সর্বন্তাধিপতিং কুর্বন্ য৷ 
অগ্য|দীন দেবান্ তত্তল্লোকাধিপতীন্ কুর্ববন্ অভ্যবর্ধত লর্ধবতঃ প্রব্বদ্ধোঘতবৎ। আন 
স্তরং বহ্ছিঃ জগতাং বোঢ়া ল ইন্ত্রঃ জ্যোতিষা! শ্বীয়েন তেজল! রোদলী গ্যাবাপুধিবা 
ৰাতনোৎ ব্যাপ্পোৎ। কিঞ্চ তমাংলি তমোরূপাণি রক্ষাংসি ছুধিতা ছুঃস্থানি দুর্গতা? 
লীব্যন্ বিস্তারয়ন্ লমব্যয়ৎ আবৃণোৎ জগঘ্যাপ্য বর্তত ইত্যর্থঃ | (২ম-_-১৭স--৪খ)। 

গু 

রি । 

অথ পঞ্চমী-_ 
| |... ূ 

সঃ প্রাচীনান্ পর্ধবতান্ দৃংহর্দোজপাধরাচীনমকণেদপামপঃ। 

| | | | 1 | 
অধারয়ং পৃথিবীং বিশ্বধায়সমন্তভান্ মায়য়। গ্যামবস্রণঃ ॥ ৫| 

--০ অথ পদ্দপাঠঃ *-_ 

| 
প:। 

200৮ গার খাদ যাহারা এ আত 

কা | | 
নঃ। গ্রাচীনান। পর্বতান। দৃবংহৎ্। ওজন! । অধরাচীনম্। অকণো্। অগাম্। অ 

| | | | 
অধারয়ৎ। পৃথিবীমূ। বিশ্বহধায়সম। অস্ততযাৎ। মায়য়া। সাম। অবহস্রপঃ| ৫1 

ল ইন্্ঃ প্রাচীনান ইতভ্ততঃপ্রকর্ষেণাঞ্চতো গচ্ছতঃ লপক্ষণন্ পর্ববতান্ ওজসা বলেন 

দৃংহৎ পক্ষচ্ছেদং কুত্বা! ভূমৌ দৃটী চকার অচলান করোদিত্যর্থঃ | অপাং যেঘস্থিতানাম 

কানামণঃ স্ুন্দনলক্ষণং কর্ম অধরাচীনং অধঃগ্রদেশমঞ্চতি গচ্ছতীত্যধরাচীনং তাদৃশমরূণো? 

ঘেঘতভেদনং কৃত্বা অপে। ভূমাবপাতয়দিঙ্যর্ঘঃ। কিঞ্চ বিশ্বধায়সং বিশখস্য ধাত্রীং রঃ 
| বলেনাধারয়ৎ। মায্বয়া প্রজ্ঞয়! উপায়েন ভাং ছ্যুলোকং অবশ্র্তঃ ॥ অ্রংনু গতৌ। সংগা 

এুত1) ভাবে কিপ, ॥ আবপতনা দস. ৮ £/ হম--১৭প--৫খা ) 4 



ই অষ্টক)উ জধ্যার, ২* ধগ। সপ্তদশং সুতীং। 

অথ যণ্ঠী_ 

ৃ রত এ 
লাম্মা অরং বাছভ্যাং যং পিতারুণোদিশবম্মাদাজনুষে। বেদসম্পরি। 

8৯$ 

| ূ | | | যেন! পৃথিব্যাং নি ক্রিবিং শয়ধ্যৈ বজ্েণ হস্থযরণক্তবিষ্বণিঃ॥ ৬॥ 

--* আথ পদ-পাঠঃ *-- 

1 | | | লঃ। অশ্মৈ। অরম্। বাছ্হভ্যাম্। যম। পিতা। অকুণোধ। 

] [ | | বিশবন্মাৎ।" আ।. জন্যঃ । বেদসঃ| পরি। 

| | | | 
যেন। পৃথিব্যামূ। নি। ক্রিবিদ্। শয়ধ্যৈ। বজ্রেণ। হত্ী। অবৃণক। তুবিহস্বণি: | ৬ | . 

ম তাদৃশ ইন্দ্রঃ অশ্মৈ জগতে অরমলং পর্যযাণ্তো বভৃব রক্ষকত্বেন স্বামী বভৃবেত্যর্থঃ 
পতা দর্বগ্ত পালকঃ প্রজাপতিঃ বিশ্বস্মাৎ লর্বন্মাজ্জন্ুষে! জনাৎ' পরি ততোইপুযুৎকু্টা 
ব্দগো জ্ঞানাতদ্বিশিষ্টং বান্ৃভ্যাং স্বকীয়াভ্যাং বাহ্ভ্যাং যমাকুণোৎ। তুব্ষিণিঃ বহুকী্চিঃ 
হানো বাল ইজ্জঃ যেন জ্ঞানেন ক্রিবিং এতক্লামানমন্থরং বজেণ হতী। স্নত্্যা- 
শ্চেতি ত্বী॥ হত্বা তাড়রিত্বা পৃথিব্যাং ভূমৌ শয়ধ্যৈ শয়নায় দীর্ঘনিদরায়ৈনতবৃণক্ 
গজিহিংলাকন্াণ্যবধীৎ॥ ( ২ম--১৭নু--৬ঞ্জ)| 

. অধ সপ্তমী-. 
। | | | | [ অমজ্রিব পিত্রোঃ সচ। সতী সমানাদ।ন্সন্তামিয়ে ভগম্। 
| | 1 ॥ | 1 কাধ শ্রকেতমুপ মাস্ঠাভর দৃদ্ধি ভাগং তন্বোওযেন মামহঃ ॥ ৭॥ 

ও অথ পদপাঠঃ *--. 

রদ | ূ ৰ 
মাই । শিজআোঞ। জা জতী। লমানাৎ। আ।) সদ্লঃ। ত্বাম্। ই়ে। ভগম্। 

2 বি থ২ফেতমূ। উ। যানি। জ। তরি ভাগমূ। তথঃ। যেন। মমহঃ 



রা - আন্বেদ-লংাহুতা | 1২ মণ্ডল ২ অঙ্গুধাক; ১৭ ৃ 

হে ইন্তঃ! অমাজ,ঃ ইব যাবজ্জীবং 'গৃহে এব জীর্ধ্যস্তী পিক্রোঃ ল চা মাত 
পিতৃত্যাং লহ তবস্তী। তয়োঃ গুশ্রধণপর! পতিমলভমানা লততী দুহিতা সমানাদাত্ব 
পিত্রোস্চ লাধারণাৎ পুদলো গৃহাৎ॥ অধিকরণে চোপপংখ্যানমিতি পঞ্চমী । গৃহ উগস্থাযে 
যথাভাগং যাচতি তথা স্ভোতাহং ভগং ভজনীয়ং ধনং ত্বামিয়ে ॥ ঈ গত্যাদিযু নিট 
ইতি ব্যত্যয়েনাত্মনেপনং ইয়ঙাদেশঃ ॥ ত্বাং খাচে। তত্র দেয়ং ধনং প্রকেত, রে 
জ্াতব্যং বিশ্বপ্রনীয়ং কৃধি কুরু। তত্র উপমাপি এতাবদিদং ধনমিতি কুক আতর ত 

, ধনং লম্পাদয়। ভাগং ভজনীয়ং ধনং তন্বঃ শরীরায় মহামিতি যাবৎ দৃদ্ধি দেহি যেন ধনে, 
মমহঃ ভ্োতনিমান্ আপুজয়সি॥ (২ম--১৭স্থ _ ৭ )। 

« ঙ গু 

অথাষ্রমী__ 
| ূ এ. | ভোজং ত্বামিন্্র বয়ং হুবেম দিষ্টমিন্দ্রাপাংপি বাজান্। 

| | | | 
অবিভটীন্ত্র চিত্রয়া ন উতী কৃধি বৃমস্িন্্র বস্তসো নঃ1৮। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 
ৃ | | ভোজমূ। ত্বাম্। ইন্্র। বয়ম্। হুবেম। দরিঃ। ত্বমূ। ইন্দ্র। অপাংসি। বাঙজান্। 

| 
অবিডটি। ইন্দ্র মা নঃ। উতী। কৃধি। বৃষণ্। ইন্দ্র। বস্সঃ। দি 

হে ইন্দ্র! ভোজং পালরিতারং ভোজয়িতারং বা ত্বাং বয়ং হুবেম ॥ হবযতেগিডি 
বছজং ছন্দলীতি লংগ্রলারণম্॥ হে ইন্দ্র! ত্বং অপাংলি কর্্মাণি বাজান্লানি দ্ি। 
দাপ, দানে। আঘ্ৃগমহনজন ইতি কিগ্রত্যয়ঃ। লিভ্ভাাবাদভ্যালাদিকার্ধ্যমূ। নলোকা- 

ব্য়নিষ্ঠেতি হতঠীগ্রতিষেধঃ। দাতা খলু। হে ইন্দ্র! চিত্রয়া নানাপ্রকারয়া উতী উতা 

পালনেন নোহগ্মান ধিড্ঢি রক্ষ বৃষণ, কামানাং বর্ষক হে ইন্দ্র! নোহম্মান্ বন্প। 

অতিশয়েন বস্ুমতঃ কৃধি কুরু॥ (২ম--১৭হু--৮ধ। ) | ॥ 

অথ নবমী-- 
| |. 1 ও নী | 

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে গুহীষদিজ্্র দক্ষিণা মাঘোন 

| ০০০০০ শিক্ষ। স্তোতৃত্যো নাতি ধগতগো! নে। বৃহদেম বিদথে নুবীরাঃ|৯। 



২ সক, ৬ অপ্যায়, ২১ সর্গ। ] আষ্টাদশং সৃজং | হব 
--* অথ পদপাঠঃ *_, 

ূ ] | 
| 

নূনম। লা। তে। প্রতি। ধরমূ। জরিজ্রে। দুহীয়ৎ। ইন্ত্। রক্ষিণা। মধোনী। | ] 
| | 

শিক্ষ। স্তোতৃহভ্যঃ। যা। অতি। দকৃ। ভগঃ। নঃ। বৃহৎ । 

| | বদেম। বিদথে। স্ুইবীরাঃ ॥ ৯ | 

নূনং লাত ইতি ব্যাখ্যাতা ॥ (২ম ১৭৯) | 
ইতি দ্বিতীয়স্ত যষ্ঠে বিংশো বর্ঃ ॥ ২০ ॥ 

ঙ ০ 

ঞ 

অক্টাদশং সৃক্তং | 
পাচার) (টে ০০০০০ 

প্রাতা রথ ইতি নবর্চং সপ্তযং স্থক্তং | গাৎ সমদং 
লৈজিকো বিনিয়োগঃ ॥ (২ম--১৮শ) ॥ 

গু ষ্ 
চি 

তস্মিন্ সুক্তে প্রথমা 

ত্েটুমৈন্্ং | প্রাতরিত্যনুক্রান্তযৃ। 

| প্রাতা রথে নবো যোজি সমিশ্চতুরগন্ত্রিকশঃ সপ্তরপ্রিঃ। 
| | 

| , ] দশারিত্রো মনুষ্য স্বর্ধাঃ স. ইগ্টিতিমতিভী রংহে। ভূৎ ॥ ১। 
--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | ] | | 
গ্রাতরিতি। রথঃ। সবঃ। যোজি। লঙ্গিঃ। চতুঃহযুগঃ। জ্িইকশঃ। সপ্ত২রাশ্মঃ | 

রি 
| ৃ 

ইঅপিতরঃ। মগ্তঃ| হসাঃ। সঃ ইচ্টিংভিঃ | মতিইনিঃ। রংহাঃ। ০৪ 
থা বংহণারথে। যজঃ লট নবো নৃয়তে ভয়তেত্রেতি নবঃ স্বতিমান সন্গিঃ॥ সা 8 আদৃগমহনেতি কিন্প্রতায়ঃ ॥ শুদ্ধ: এবংবিধো মজ্ঞঃ প্াতঃ গ্রাতঃকালে যোজি ন্ 

ঃ 
যোঙগামমতিঃ চতুযূগঃ যুজ্ন্ত ইতি যুগানি গ্রাবাণঃ চত্বারি যুগা।ন ঘন্ত স তথোক্ঃ দাগ খাযং বা। ভ্িকশঃ তিশ্রঃ কশা বাচো মন্ত্র মধামোতকুষ্টরূপায়স্ত স ্ শবনত্রয়াভিপ্রায়ং বা পণ্তরশি, অশ্র সাত বাপ নন্মি স্তর্থানীতি সমাস মতন 



৬৩২ খথেপ-সংাধত। | ২ মণ্ডুগ। ২ অনুবাক। ১৮ সৃষ্ট 

দণ্তসংখ্যাকানি গায়ত্র্যাদীনি চ্ছন্দাংদি ঘন্ত ন তথোক্তঃ দশারিত্রঃ অবিভ্যঃ পাপেত্যনা 

ইতি। অরিভ্রাগ্রহাঃ দরশসংখ্যাকা গ্রহ! যস্থ ল তাদৃশঃ চমদাধবর্ধযভি প্রায়ং বা। মন 
মন্রয্াণাং হিতঃ অর্ষাঃ স্ব্গগ্ত দাতা দল এবখিপো যজ্ঞঃ ইষ্টিতিঃ প্রায়ণীয়াতিথ্য।নিি 
মতিভি্্ননীঘৈ স্তেটিরঃ রংহাঃ শব্দনীয়োইভূদভূৎ। যদ্বা নলোভি নলঃ অঙ্গ 

" লনোতেধিববিচশাদি ॥ কামানং দাতা রথঃ রমস্তেম্মিন্নতি রথঃ সঙ্গনঃ প্রাতঃসননৈ চ সৌঃ 
পানার্থৎ যোজি আখৈরযোি। কীরৃশঃ? চতৃযুগঃ ত্রিকশঃ ভিতর; কশ! যন্য স তথোত্ত 

সগ্তরশ্িঃ সপ্তবজ্ঞুঃ দশারিত্রো দশবক্ত,ঃ মন্ুষ্যুঃ মন্তয্হিতঃ সবর্ষ।ঃ স্বগ্ত সঙ্গমগ্িতা ইন বু 
ইঞ্টিভিঃ যাগৈষ্মতিতিঃ স্োতশ্চ ব্যাগ্তব্যো ভবতি ॥ (২ম-১৮-১প)। 

অথ দ্বিতীয়|__ 

| | | | 
গাম্ম। অরং গ্রথমং স দ্বিতীমমুতে। তৃতীয়ং মনুষঃ ম হোতা। 

| | | | 

আন্যন্ত। গর্ভমন্য উজনভ্ত সে। অন্টেভিঃ সচতে জেন্যে। বৃমা॥ ২॥ 
আছি গা 

-* অগ পদপাঠঃ *-- 

| | 
স:। অশ্মৈ। অরম্। গ্রথমম। সঃ। দ্বিতীয়ম্। উতো ইভি। 

৪৫০ স্পট 

| | 1 
তৃতীয়ম। মঞ্ুষঃ। লঃ। হোতা । 

| | | | | ৰ 
ছন্যস্য!ঃ। গর্ভম্। আন্যে। উ* ইতি। জনস্ত। সঃ। আন্যেভিঃ | সচতে। জেস্ত। হা 

ল মজ্তঃ সোমো বা অন্ম! ইল্জায় গ্রপমং গ্রাতঃসবনে অরং পর্যযাপ্োহভূং। 

প্বিতীয়ং মাধ্যন্দিনে সবনে পর্ম্যাপ্তোহভূৎ | উতো অপি ল তৃতীয়ং তৃতীয়ে গবনে র্ঘযাপ্তোই 

ভূৎ॥ লর্বত্র স্কাল/ধ্বলে।রিতি হিতীয়া ॥ স ষজ্ঞঃ সোমে! বা মনুষে। মনুস্ুস্থ হোত 

বোঢ। ভবতি। বিচ অন্ঠে খতিজঃ অস্স্ত/ঃ পৃথিন্য।£ বেদাস্তিকায়া বাগে বা গং 

সোমং মঞ্ভং লা জনস্ত গজনয়ন্ত। উ গসিদ্ধার্থ। | বৃষ! অভিমতফলবর্ষ?ঃ ন্ 

জয়সমর্থ: ল যজ্ঞঃ সোমে| বাঁ অন্যেন্তিঃ অন্ঠৈরিক্্রাদিতিঃ দেবৈঃ লচতে সঙগচ্ছতে ্ 

পলমবায়ে অনুদতেৎ॥। (২ম ৯৮ ২৭) ॥ 

1 শুতানা 



২ অক; ৬ অধ্যায়, ২১ বর্স। ] অন্টাদশং সুভ্ঞং | 

অথ তৃতীয়।__ 

| 2 শ্রী সকং রথ ইন্দ্র যেভামাটৈ সুন্তন বচগ| রি 

। | | 
মোষ তামত্র ব্হবে। হি নি শিরীগমন্ যজমান।ণে। তান্যে ॥ ৩ ॥ 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | | | | 

হরীইতি। সু। কম! রথে। ইন্স্ত। যোব্মূ। আহয়ৈ। সৎস্টা্েন | বটগ[। মধেন। 

মো ইতি। আ। তাম্। অনত্র। বহবঃ। হি। বিপ্রাঃ। নি। 

| 
বীরমন্। যজজমামালঃ। আন্যে ॥ ৩ | 
এস হটে ০ সখ 

ই্্রস্ত লম্বন্ধিনি রথে হপী এতন্নামকাবশ্ৌ মুক্ষিগ্রং কং সুপেন আয়ৈ গযনায় নবেন 
অট্েণক ত-পৃর্বেবণ বচপা পেদাম্সকেন স্কিন সাধনেন ঘোঙধং যুন মি ॥ যুগ্িবৃ যোগে লুঙি 

হবিতে| বেতি চেক্ডাদেশঃ ॥ অত্রান্মিন বজ্ে পহবো বিপ্রা মেখাবিমঃ স্বোতারে। ভনস্তি হি। 
তথাপি আন্টে মদ্বাতিরিক্তা যজমানাপো ঘজমানাঃ খাং সু ১ঠু মো নি বীসমন্ ণিতরাং 
মাম অতোহন্মদীয়ং যজ্ঞমাগত্য সোমং পিবেতি ভাস ॥ রীলমনূ রমের্ণ লু চঙডি 
সা গাদত্যপস্তেহ্ দীর্ঘোৌ।। বাক্াভেদাদত্র হিযোগাত।বেন নিপা ত:॥ (২ম --১৮ন_৩৭) । 

তথ চত্ুর্ী-_ 
| ূ সস দাসাং হগিভা।শিন্ত্র যাহ। চতুর্ভিণধড্ভির্থয়মানঃ | 

৪ | | খা্াতিশাভিঃ পোমপেয়লয়ং হাতত আখ মা. স্স্কঃ॥ ৪ | 
-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | ৭ যঙ্যাম্। হরিহতামূ। ইন্র। যাহি। আ। চতুইহাভঃ। আ। যটুখভিঃ। হুযগানঃ। 

| | সা। অষ্টাভিঃ। দশহতি£। পোমইপেয়ম। অয়মূ। সুতঃ। 

ণ । 
অহমধ। মা। মুধঃ। করিতি কঃ॥9॥ 



৬৪৪ খাখদ-সংহিত| | [২ মণ, ২ অক্কবাক, ১৮ কক 

হে ইন্দ্র; ! হোতৃভিরাহ্য়মানত্্রং দ্বাভ্যাং হরিভ্যামশ্বাত্যামিমং যজং প্রতি সোমগ! মার্ঘ- 
মায়াহি চতুর্ভিহরিভিরায়াহি। তথ! যড়ভিরাগচ্ছ। সোমপেয়ং ॥ পা পানে কর্ম্মণি অটো যং 
ঈগ্যতীতীত্বং ॥ পাতব্যং সোমং প্রতি অক্টাভিরশ্বৈণায়াহি ॥ অষ্ট নে দীর্ঘাদ্দিতি বিভ্কে, 
রুদাততহং ॥ দশভিহ্রিভিরাগচ্ছ | নুমথ সুযজ্ঞ নুধন বা। হেইন্দ্র! অয়ং সোমত্বনর্থ, সত: 

অভিযুতঃ অতো! যজ্ঞস্ত মুধো হিংসাঃ মা কঃ মা কা্ধাঃ ॥ করোতেলুডি মন্ত্রে ঘসেতা|দিন, 
ছেলুকৃ। গুণেরুতে হল্ঙাদিনা লিপো লোপঃ॥ যগ্পীন্রস্ত দ্বাবেব হরী তথাপি ভয় 
ধিভৃতিভেদাস্নানাতং অতোহ্খবত্বমবিরুদ্ধম॥ (২ম--১৮স-৪খ)॥ 

চু গু 
চা 

অথ পঞ্চমী___. 

| ূ | | 
অ] পিংশত্য। ভ্রিংখশতা যাহার্বউ| চত্বারিংশতা হুরিশিযুঁজান?। 

| | | | | [ 
অ। পঞ্চাশত। স্বরথেভি্িক্র। ঘন্টা! লণ্ুতা। লোমাপেযম্ ॥ ৪1 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

1 | 
আ৷। বিংশতা। | ত্রিংশতা। যাতি। অর্বাঙ। আ। চত্বারিংশতা | হরিইছিও। ঘুজানঃ! 

| ] ] 
আ]। পঞ্চাশতা। সুহরথেতিঃ | ইন্জ। আ। যষ্ট্া। সগ্ততা। সেমহপেয়ম্॥ ৫। 

হে ইন্দ্র! সোমপেয়ং পাতন্যং সোমং প্রতি অর্ববাউস্মপতিমুখঃ সন বিংশত্যা বিংশ্তি- 

খ্যাকৈরশ্বৈরায়াহি। ক্িংশতা অ্িংশংসংখ্রাকৈ হবিভিরাগচ্ছ। চত্বারিংশতা চত্বারিংশং- 

দংখ্যাকৈষ্রিভিঘুজানো যুজামানত্বব সোমপানং প্রতায়াহি।  সুলখেভিঃ সুবংকণৈ: 

শ্বগমনৈঃ পঞ্চাশতা হরিভিরায়াহি | তথ যষ্ট্যা ষষ্টি নংখ্যাকৈহ্রিভিঃ সগ্তত্যা এততসংখ্যাকৈ" 

£ছরভিঃ সোমপানং প্রত্যাগচ্ছ ॥ (২ম--১৮স--৫৭) ॥ 

ইতি দ্বিভীয়স্ত যষ্ঠে একবিংশে] বর্গঃ ॥ ২১ ॥ 

অথ যষ্ঠী__ 

| |. | | 
আশীত্যা নবত্য। যাহার্বাঙাশতেন হিভিরুহৃম।নঃ। 

| | | | ] 

অয়ং হি তে শুনখোত্রেষ্ সোম ইন্দ্র তথায়! গরিষিক্তে। মায় |৬॥ 

০০৬ এ শিশির ০৩টি - 



২ অক, ৬ অধ্যায়) ২২ বর্। ] অস্টাদশং সুপ্ভং | ৬৪৫ 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-_- 

টু | ] পা। অশীত্যা। নবতয]। যাঙ্টি। অবাঙ্ত। আ। শতেন। হরিইভিঃ। উহ্ম!নঃ। 

| | | ] | গাম্। হি। তে। শুনহহো্রেযু। পোগঃ। ইন্তা। ত্বাহযা। পরিইসিক্£। মদায়। ৬॥ 
অশীতা! অশীতিলংখ্যাকৈরশ্বৈঃ সোমপানাথমর্ববওস্মদ ভিমুখঃ সন আঁয়াহি | নবত]। এত ৎ- শংখ্যাকৈরশ্বৈরাগচ্ছ। শতেন শতসংখ্যাটৈহরিতিরুহাম।নে। ধার্য্যয়াণত্বং আয়াহি। হে ইন! 

হিযস্মাত্ে মদায় হ্যায় শুনহোত্রেষু স্বখেন হ্য়তে সোমো যেভিরিতি শুনহোত্রাঃ পাক্র- 
[বশেষাঃ তেষু অয়ং পোম। ত্বায়া ত্বৎকামনয়া পরিষিক্তঃ ॥ ( ম--১৮হ--৬৭%) 

অথ »গুমী__ 
| | | | মম ব্রন্ষেন্যাহচ্ছ! বিশ্ব হরী ধুরি দ্থঘি। রথস্ত | 

| | | পুরুত্রা ছি বিহব্য। বভূথাস্মিগ্ুর পবনে মাদ্স্ব। ৭) 

--* অথ পদপাঠঃ *.- 

.. | | 1 মম। ব্রহ্থ। ইন্্র। যাহি। অচ্ছ। বিশ্বা। হরী ইতি। গুরি। ধিষ। রখস্তু। 

| | | পুকইতা। হি। বিইহবা। বতৃথ। অন্রিন। শৃল। সবনে। মাত্বস্ব [৭ | 
আজ খারা ৪ পরা 

হে ইন! মমব্রক্ষ অম্মদীয়ামের স্তুতিমচ্ছাভিলক্ষ্যায়াহি বিশ্বাবাণ্ৌ হরী রখস্ত ধুরি 
প্রান্তে ধিষ সংযোজয়। পুরুত্রা পুরুতি্বহুতির্ধজমানৈঃ ত্বং বিহব্যো বিবিধং হবাতব্যে 
ধডূথ বভূবিথ বতথাত তং ॥ থজগৃভমববর্থেতি নিপাতনদিডভাবঃ। হি প্রপিদ্ধং | হেশুর! 
আন্মন্ সনে মাজ্ঞে মায় সোমপানেন হ্ৃষ্টো ভব॥ (১ম-১৮স_ ৭) | 

অধথাস্টমী-_. 
| | | | ” রঃ ইন্দ্রের সখ্যং বি যেষদস্মভ্যমস্থ দক্ষিণা দুতীত। 

| | | | ৮৪ বরুখে গতভস্তো প্রায়েপ্রায়ে জিগীণংসঃ লাম। ৮ ॥ 



৬ ধাষেদ-লংহিত] | | ২ মুল, ২ অটালা্ ১৮ ক 

_-* অথ পপাঠং *-- 

, | | 
ম। মে। ইদ্দ্েপ। সথ্যম্। বি। যোবং। তশ্মামৃ। অন্ত। দক্ষিণা। টগত। 

4] | ! | | | 
উপ। জোোষ্ঠে। বরখে। গভন্তৌ। প্রায়েহপ্রায়ে। জিগীবাংলঃ। স্তাম ॥৮। 

ইন্দেণ সহ মে যয লখ্যং যষ্ট, যষ্টব্যলক্ষণং লখ্যং ন বিষে।লৎ কদাচিদপি ন শিযুাত। | 
যৌতেলে টি সিব্বহুলমিতি পিপ অভাগমঃ ॥ আস্তেম্্স্ত দক্ষিণ! ইন্দ্রকর্তাং দানমন্মক্যং গীত 

অভিমতফলং দগ্ধাং| ছুহেলিঙি রূপং ॥ জ্যেষ্ঠে অতিশয়েন গ্রশস্তে বরূুখে আপদা, বারন 
বরণীয়ে বা! গভন্তে৷ বাহে উপ লমীপে বর্তিনঃ স্তাম ইন্তস্য হত্তস্পর্শযোগা। তবেযেত 
কিঞ্চ প্রায়েপ্রায়ে সোমপানার্থমিন্দ্রন্ত যজ্ঞশালায়ং এবেশে গ্রবেশে জিগীবাংসঃ ধন্্রগ। 

জেতারো ভনেম। যদ গ্রায়েপ্রায়ে প্রকর্ষেণ ঈয়তে গমাতে যোদ্ধ,জিরিতি প্রা বুধ 
তন্মিন্ যুদ্ধে জিগীনাংসঃ শক্রুন জিতবস্তো ভবেম ॥ (১ম--১৮স্থ-৮খ) | 

চি 
গু ডি 

অথ নবমী-_ 

| | | ূ ূ 
নূনং স| তে প্রতিবরং জরিত্রে ছুঙ্ভীযদিম্র দক্ষিণ! মা.ঘাণী। 

ক | | | | ূ 
শিক্ষ। স্তোতৃভ্যে। মাতিধগভগে! নে! রহদ্বদেম নিদথে ম্ণীরাঃ॥ ৯| 

_-* অপ পদপ1ঠঃ *-- 

| | ্ ূ রা 
মুরমূ। দা। তে। প্রতি। বরম্। জরিত্রে। ছৃতীয়ৎ ইন্দ্র। দক্ষিণ! মঘোনী। 

| | 
শিক্ষ। ভ্তেতহতাঃ। মা। অতি। ধক ভগঃ। নঃ। 

গু আল এজ 

| | 
বৃহৎ । পিদেম। বদথে। ম্হুবীর|॥ ৯ ॥ 

নৃনং লা ত ইতি ব্যাখ্যাতাঁ। (২ম--১৮স্থ ৯ )॥ 

ইতি দ্বিতীয্গ্ত বষ্ঠে দ্বাবিংশো বর্গঃ ॥ ২২॥ 

ঙ চি 
চে 



উনবিংশ সুভ | 

অপাযান্তেতি নবর্চমষ্টসং সুক্তং | গাৎলমদং তৈটুভমৈদ্য। 
টদ্গিকঃ ক্ক্তপিনিয়োগঃ | দ্বিতীয়ে পর্যায়ে হোতৃশস্ত্রঘাজ)। অপা 
ঘাঞ্রে হঞ্রিতম্ ॥ (খম--১নস্থ) | 

অপায়ীত্যনুক্রান্তম্। 
ব্যস্মান্ধসে! মদায়েতি 

পৈষ সুক্তে প্রথম।_ 
| | | | আাপাযান্যান্ধলো মদায় মশীধিণ আুবানস্তয প্রায়লঃ। 

| ূ | | | | মন্দ: প্রাণিণি বারপান ওকো দধে ব্হ্ষণন্তশ্চ নরঃ ॥ ১॥ 
_-* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | ] | | | অপায়ি। জন্ত। অন্ধসঃ। মদ্দায়। মনীমিণঃ | সুঙানহ্তা। গ্রয়সঃ। 

| | | ] | ] খশিন। উত্্ঃ। প্রহদিবি। ববৃধানঃ। ওকঃ| দপে। ক্রহ্গণান্তঃ। চ। নরঃ ॥১ 

1 

ুনৃ। পতিকবন্ত অন্য সে'মলক্ষণত্তাক্গসঃ ন্যস্ত মদায অপি এতদন্নসিক্েণ গীতং ॥ 
টতার্গ; | যদ্। অপায়ীতি পাতে বাত্যয়ো বছলমিতি চিন কর্তরি ভবঠি। ছন্দসি লুই লঙ্ঙ 
নিট ঈঠি লোর্গে লুঙ। প্রীতিকরন্তান্ধস: মদায অপাযি শেষবিবক্ষয়া কর্মণি ষঠি। ইল্ঃ 
সাং পিনতু প্রিলি পুবাণে মশ্মিন সোম লক্ষণেন্ধসি বারপধনো বপসান ইন্ত্রঃ ওকো দধে 
চশাতয়াণি বাসং চলার কিঞ্চ ব্রহ্গণ্যন্তঃ ইন্দ্রায় স্তোত্রমচ্ছন্তঃ নরঃ কর্মণাং নেতার খত্বিজঃ 

ঘিলাগং দি, তদেতদপায়ীতি পুর্বেণাঙ্গয়ঃ॥ (২১৯১) 
রঙ রঙ 

৫ 

অথ দ্বিতীয়।-_ 

সুবনস্থ সোমাভিষৰ্ং কুর্ববণস্য মনীষিণ: প্রাজ্ঞস্ত মজমানস্য লব্বন্ধিনঃ প্রযস? ॥ ভীতু তর্পাণে 

| | | | 
এ মন্পানে। মধ্বে। বজজতস্তোহিমিন্ে। অপোরতং বিবৃশ্চৎ | 

| | | ত্র যদ্বয়ে। ণ স্বপরান্চ্ছ। প্রঃাংপি ঢ নদীন।ং চক্রণস্ত 1২1 



৬০৮ ২... খাখেদ-লংহিতা | [১২ দুল/২ আঙুল!) ১১ দ 

"০ অথ পদপাঠঃ ০ 
- « বুলস _গ্রচ 

. | | | | ] 
অন্ত । মন্দানঃ। মধ্বঃ |, বজহহস্তঃ। অহিম্। ইন্্রঃ। অর্ণঃহতবতম্। বি। বশ্যং। 

হা ] | | | | ' প্র। যৎ্। বয়ঃ। ন। শ্বপরাণি। অচ্ছ। প্রয়াংসি। চ। নদীনাম্। ভত্রমন্ত।২। 

"আন্ত মধ্বঃ | তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী। অনেন মদকরেণ লোমেন মন্দানে হন সত, 
: বজ্জযুজো হত্তো যন্ত ল ইন্দ্র অর্ণে। বৃতং উদকম্তাবরকং উদকেনারৃতং বাঁ অতিংবৃতং মে 

বা বিরৃশ্চৎ বিশেষেণ[চ্ছিনৎ ॥ ও্রশ্চ,ছেদনে | তৌদাদিকঃ লি গ্রহিজ্যানিনা সং প্রদারণ। 
কিঃ যদ্যদা অহিভেদনে জাতে নদীনাং প্রয়াংলি গ্রীণয়িত্ণি জলানি অচ্ছ সমুদ্র 
গ্রচক্রমন্ত গন্তযুপাক্রমন্। তত্র দৃষঠান্ত:_বয়ো ন যখ! পক্ষিণঃ স্বসরাণি স্ঠু অর 
গ্রপ্যন্তে ইতি স্বরাণি ম্বলরাণি কুলায়াঃ তানতিলক্ষ্য গচ্ছস্তি তন্বৎ ॥ (২ম--১ম--২%)। 

চে 

নী ঙ 
ঁ 

অথ তৃতীয়!__ 

| | | | 
স মাহিন ইন্দ্র, অর্পণ অপাং প্রেরয়ণহিহাচছ! শমুদ্ু। 

ৃ্ 1 | | | 
অজনয়ত সূর্ধ্ং বিদদৃগ। আক্ঞ,নাহাং বয়ুনাং নিদাধং | ৩। 

--* অথ পর্রপাঠঃ *-- 

| _ | | 
লঃ। মাহিনঃ। ইন্দ্রঃ| অর্ণঃ। প্র। প্রেরয়ৎ। অধিইহা || অচ্ছ। সমু 

আআ ০০০ আত 

| | |] | | 
অজনয়ৎ। হুর্ধ্যম্। বিদৎ। গাঃ। অক্ুনা। অহ্াম। বযুমানি। সাধং| ও। 

মাহিনো মহুনীয়ঃ পৃজনীয়ঃ যন্বা মহিমোপেতঃ অহিহা অহিং মেঘ হতবানিনঃ | 

্রক্ষভ্রণ বাত্রেযু কিপ,। বহুলং ছন্দসীতি ভূতকালে কিপ। সইন্দ্ঃ অপামর্ঃ গগ |তৌ আোতো" 

লক্ষণং প্রবাহং লমুদ্রমচ্ছাতিলক্ষা টপ্ররয়ৎ। কিঞ্চ স ইন্্ঃ অঙগিরসাং বিনাততবরিনী' 

নাঁমাবৃতানাং গবাং লাভায় সু্যমজনয়ৎ। ততঃ গাঃ পণিভিরপহ্ৃত। গাঃ বিদরদলত 5 বিধির 

লাতে। লুডি ইরিতো বেতি চে রউাদেশঃ। বাক্যভেদাদনিঘাত্ত; ॥ তথাক্তংনা তেগসা তং 

দিবসানাং বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি প্রকাশান্ লাধৎ অসাধয়ৎ | (২ম--১৯১-৩৭)। 
ঞ্ 

গঁ ড 



ক) ৬ আপ্যায়, ২৩ বর্গ। ] উনি শং মৃক্তং। ৬০৯ 

অথ চতুর্থী - 

| ২. | | | 
দো অপ্রতীনি মনবে পুরূণীন্্রো (াশদশুষে হন্তি বৃত্রমূ। 

| | | * 
সগ্ে। যো নৃত্যে। অতনায্যে। ভূৎ গস্পু্নেভ্য? মৃষ্যন্ত সাতোৌ ॥ ৪ ॥ 

--০ অথ পদদপাঠঃ *-- 

2 254 | 
পঃ। অগ্রভীমি। মনবে। পুরূণি। ইন্রঃ। দাশং। দাশুষে। তস্ি। রত্রম্। 

| | | 
রঃ । যঃ। দুহভযঃ। অতসাধযঃ। ভূঙ্ষ। পম্দৃধনেত্যঃ। স্ধ্যন্য। সাতৌ।॥ ৪॥ 

প্র 

ইন দাত্ষে হবির্দন্তবতে মনবে মন্ুয়ায় মমানায় পুবণি সহুনি অপ্রতীন্ব্যৎকুষ্টানি- 

ধনানি দাশ দদাতি কিঞ্চ বৃত্রমসুরং হত্তি। কীদৃশঃ? য ইঃ সবর্যাস্য সাতৌ সাতিঃ 

মংজনং নূর্যাসংভজনবিষয়ভূতে পস্পূধানেত্যঃ ভাহমেন প্রথমং সূ্্যং প্রা য়ামিতি 

ার্দমানেন্তাঃ নৃ্যঃ স্তোতৃভ্যঃ লগ্ত্তদানীমেন অতসায্যস্ততপ্রাপ্তিতেতুতহঃ জন্ সমাশ্রয়ণীয়ে। 

তং অভূং | যদ্ধা! সধ্য্ত সতৌ ॥ ঘোল্ত কর্মণি অধিকরণে ক্তিন॥ স্য্যন্ত স্বন্দিনি যুদ্ধে 

গ্পৃধানেচ্ঃ সুর্য লহ স্পর্দমানেত্যঃ অতসায্যো। তৃৎ লততং গমশীয়োহতরৎ ॥ ৪। 
ঙ ধু 

৪ 

অথ পঞ্চমী-_ 

] | | 
প সুহ্ৃত ইন্দ্রঃ সূর্ধযম। দেবে! রিণট্রান্ত্য।য় স্তবান্। 

ূ |?" | 
আ। যদ্রযিং গুহদবন্তমট্রৈ , ভরদংশং নৈতশো। দশস্তানূ॥ ৫ | 

--* অথ পদপাঠ; *- 

1 | | | 

সঃ। সুষতে। ইন্ত্ঃ | নুর্য্যম। আ। দেবঃ। রিণকৃ। মর্তয়। শুবাণ। 

| | | | 
মা। যখ। রগরিম্। গুহত্২অবস্তম্। অন্মৈ। ভবৎ। অংশমূ। ন। এতশঃ| দশ্বন॥ ৫ | 

স্বাদ এউশেন ভু়মানঃ দেবো স্োতমানঃ ল ইন্ত্রঃ সু্ধতে সৌমাতিষবং কুর্বতে মর্তযায় 
রা এতশায় হূর্ধযমারিণক্ এতশেন ম্পর্দমানং সুর্য) বলেনারেচয়ৎ | তথা চ নিগমঃ-- 

দিশং ক্যো পন্পৃধানং লৌবঙ্বোয লুধিমাবদিত্্র ইতি (ধ+ দং ১181২৯)। যদ্ যন্মাও এতপ? 
খখেধ ২য় অই্ক--১৯-২০সু--৭৭ 



৬5৩ ধাখেদ-সংহিত । [২ মণ্ডল, ২ অন্ঠবাক) ১৯ | 

লৌবস্থ্যো রাজা দশন্ডন্ যজমানঃ অন্ম! ইন্দ্রায় গুহদবগ্ধং প্রচ্ছন্লাবদ্যং রয়িং লোমরূপমাভরং 
লম্পাদয়ামাল। তত্র ৃষ্টাত্তঃ--্সংশং ন যথা পিতা অংশং ভাগং পুত্রায় ভরতি তত্বং। ৫ ৃ 

ইতি ঘিতীয়ন্ত ষষ্ঠে ত্রয়োবিংশো বর্গ; ॥ ২৩॥ 
গু ঙ 

গু 

অথ মণ্ঠী__ 
] | | | | 

সরদ্ধমৎ সদ্দিবঃ সারথয়ে শুষ্ণমণ্ডষং কুষবং কুগমায়। 

ূ | | 
দিবোদাসায় নবতিং চ নবেন্দ্রঃ পুণ্রা ন্যেরচ্ছন্বরস্ত | ৬| 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

ৃ ] | | | 
লঃ। রন্ধয়ং। লইদিবঃ। সারথয়ে। শুষম্। অশ্ষম্। কুযবম্। কুংসায়। 

| | | |] | 
দিবঃইদালায়। নবতিম। চ। নব। ইন্ত্রঃ। পুরঃ| বি। এীরৎ। ল্বরস্ত। ৪| 

লদিবঃ দীপ্তিযুক্তঃ ল ইন্দ্রঃ লারথয়ে আজ্মনঃ লারধ্যং কুর্বতে কুৎ্সায় রাজর্য়ে গং 
শোষয়তি লর্বমিতি শুষ্ঃ। কশ্চিদসুবঃ তমণ্ডষং ন'কেনাপি শোষণীয়ং কুষবং এতরামান- 

মন্্রং রম্ধয়ত। রধ্যতির্বশগমনে | বশমনয়ৎ ॥ যদ্বা রধ হিংলা সংরাধ্যোরিত্যন্ত পান 

রধিজভোরচীতি মুম্ ॥ অনধীৎ। কিঞ্চ ল ইন্দ্র দিবোদাসায় এতব্নমকার রাজে শংবরস্থামুরন্ত 

নবনবতিং পুরঃ ্যেরৎ বিদারিতবান্ ॥ (২ম--১৯স্ _৬খ)। 

অথ সপুমী-_ 

| | . | ৃ 
এল ত ইন্দ্রেচখমছ্ধেম শ্রবস্য। ন ত্বনা বাজয়ন্তঃ। 

২৬ | | 
কাস্টম ভগ সাপ্তমাশুষপ। ননমে!। বধরদেবস্য পীয়ে:॥ ৭1 

--০ অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | রি 
এব। তে। ইন্দ্র। উচথম্। আঅহ্ম। শ্রবন্তা। ন। আ্মনা। বায: । 

| | | | ৰ গীয়োঃ ॥ 18 অস্তাম। তৎ। লাণুম্। আতগুষাণাঃ। ননমঃ। বধঃ| অদেবন্ত। প. 



আক, ৬ ধা, ২৪ র্গ। | উনবিংশং সুক্তং। ৬১১ 

হে ইন! শ্রবস্তা। সপাং নুহুগিতি তৃতীয়ায়াঃ পূর্বসবর্ণনীর্ঘঃ ॥ অন্নেচ্ছ। বাজযসতঃ স্বাং 
নং কুর্স্তঃ| যত শ্রবস্তা যশ£কামনয়া বাজয়স্োইযিচছতঃ ॥ ইচ্ছায়ামপি নিচ দৃষ্ঠতে | 
াযন্তো গব্যস্তো বাজয়স্ত ইতি কাজন্তত্বে চিৎ প্রাতিপিকন্তাস্তোদ তব স্তাং | বাঁজযন্তঃ 
ক্রতুমিতি যথা তাদৃশা শয়ং তে এব তুতামেব উচখং স্তোত্রং ত্বনা আত্মনা স্বয়মেব ন 

[হম ইদানীং প্রাপয়েম ॥ অহিগতো ন সম্পরতার্থে। আতুযাণাঃ ॥ আগ্োতেঃ কানচি ব্যহ্যয়ো 

[পমিতি লিটাপি বিকরণদ্জং উপ্রতায়ঃ ॥ ত্বাম শুবানাঃ বয়ং তদভিলধিতং তংসাপ্তং সপ্ু- 

কসন্ধি লাপ্তপর্দীনং লথ্যং অস্ঠামব্যপুয়াম | অনদেবস্ত দেবানিক্্রাদীনজানতঃ গীয়ে।। 

|ঘতি হিংলাকর্্মা । হিংসকপাম্্রল্য বধঃ বধ্যস্তে শক্রবোহইনেনেতি বধরামুধং ননমঃ7তৎ 

[1 নগয় ॥ ননমঃ নযু প্রহ্বদ্ধে গ্য্তপা লুঙিচডিরূপং | মিতাং হৃম্ব ইতি হৃম্বঃ ॥ ৭ ॥ 
গু গু 

ঙ 

অথষ্টমী-_ 
| | | | 

এব তে গৃহ্পমদাঃ শৃর মন্মাবন্তাণো ন বযুনানি তক্ষুঃ। 
ঝরা 

| | 1 ূ 
রন্ষণ্যন্ত ইন্দ্র তে নবীয় ইমমুর্জং স্থক্ষিতিং সুয়মণ্ডু ॥ ৮ ॥ 

| --* অথ পদপাঠঃ * 

| | | 
এব। তে। গৃৎ্সহমদাঃ | শৃর। মন্মস। অবস্তবঃ। ন। বযুনানি। তক্ষুঃ। 

| | [ 
্ষণান্তঃ। ইন্্র। তে। নবীয়ঃ। ইযম্। উর্জম্। শ্হক্ষিতিম্। সুষম! অন্তযঃ ॥ ৮ ॥ 

শৃর বলবন্ হে ইন্দ্র! গৃৎসমদাঃ। অত্র যাস্কঃ_গৃৎসমদো গৃৎসমদনঃ গৃৎস ইতি মেধা- 
বিনাম গৃণাতেঃ স্বতিকর্ণ ইতি (নি* ৯৫) তথাবিধাঃ মদ্ম মননীয়ং স্তোত্রং তে এব 
আমের তক্কুঃ ততক্ষু: চক্রুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ_অনগ্তবো! ন॥ অবঃ গত্যর্থ। দবতেরস্থুনি 
পমব ইতি ॥ অলোগমনসিচ্ছস্তঃ পুমাং,সা নয়ুনানি মার্গান্ যথ! কুর্ববন্তি তন্বং। কিঞ্চ নবীয়ঃ॥ 

পাংবনুিতি মষ্ঠযালুক্ ॥ ননীয়সো নবতরপ্ত তে তব ত্রন্মণান্তঃ স্তোত্রং কর্তৃমিচ্ছন্তঃ গৃৎ্সমদাঃ 
ক্ষিতমিষং শোতননিবালোপেতমন্ত্রং উর্জং বলং সুমুং স্ুখং চাশ্যঃ গ্রাগমুঃ। একন্মিন্ 

মদে বছণচনং পরোক্ষনির্দেশশ্ ॥ (২ম--১৯শ্ব_-৪%)। 
ঙী ৬ 

& 

অথ নবমী. 
৷ মং । | ] | | 1 
ং পা তে প্রতি বরং জরিত্রে ছুতীয়দিন্্র দক্ষিণ। মঘোনী। 
| 
্ রঃ 1 1 ] | | না সাতে মতিধগ ভগে। নে। বৃহদদেম ব্দাথে স্থবীর।;॥ ৯॥ 



৬১২ ূ ধায়দ-সংহিতা | [২ মুল, ২.অনুবাক, ২, হৃষ্ 
--*০ অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | | নৃনম্। লা। তে। প্রতি। বরম্। জরিত্রে। ছুহীয়ৎ। ইন্দ্র। দক্ষিণা। যোনী, 

| | | 
শিক্ষ । ভ্তোতৃহভ্যঃ। মা। অতি। ধকৃ। ভগঃ। নঃ। বৃহৎ। 

| ] 
বদেম। বিদথে। আহ্বীরাঃ ॥ ৯॥ 

নুনং লাত ইতি সিদ্ধার্থ ॥ (২ম-১৯হ _-ঈধ)॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্য ষষ্ঠে চতুর্ধ্বিংশে! বর্গঃ॥ ২ ॥ 

বিংশ সআক্তং | 
ও ০০০ 

বয়ং তে বয় ইতি নবর্চং নবমং স্থত্তম্ গাৎ সমদং ক্ৈটুকমৈত্মূ। বয়ন্ত ইত্যক্রানম। 

স্থক্রুবিনিয়োগে। লিঙ্গাদবধার্যত!ম্ ॥ (২ম--২০স্থ) | 

তাম্মন্ সুক্তে প্রথম।-_ 
| | 24 

বয়ং তে বয় ইন্দ্র শিদ্দিধুণঃ প্রগবামহে বাজযুনঁ রখমূ। 

| | | 
বিপণ্তবে! দীধ্যতে। মনীমা হ্য়মিয়ক্ষম্তত্বববতো নুনু। ১। 
চা »রজজটে 

--* অপ পদ্দপ1ঠঃ *-- 

| ূ 
বয়স্। তে। বয়ঃ| ইন্দ্রে। নিদ্ধি। স্বু। নঃ। প্র। ভরামহে। বাজইমুঃ। ন। রখম্। 

| | 
বিপন্যৰঃ। দীধ্যতঃ| মনীদা। নুয়মূ। ইয়ক্ষত্তঃ। ত্বাংবতঃ। ন্না)। 

হে ইন্ত্রঃ! তে তুভাং বয়ং বয়ঃ পোমলক্ষণমন্রং গ্রভরামহে প্রকর্ষেণ লগ্গাদয়ামঃ। % 

ষ্টাত্তঃ__বাজযুর্ন যথান্নমাত্রন ইচ্ছন পুমান্ রথং শকটং সম্পদয়তি তদ্বং। এবং হবিগেদ্পা। 

কাল্পোহগ্মান্ নু সুষ্ঠু শিদ্ধি জানীহি ॥ বিদেজ্ঞানার্থন্ত লোটিরূপং । বাক্যারিত্বা? গিবাতঃ। 

কুব্বাস্ত| বয়ং ? বিপন্যবঃ তব স্তে।ঞ্জং কুর্রবাণ1$ মনীধ! মনস ঈষয়া স্ততা। দীধাতো রে 

দীধীছ দীপিদেবনয়োঃ। ব্যত্যয়েন শতৃ। ত্বাবতঃ যুতবদপ্ত্ত্যাং ছন্দলি দাদৃ উপসংখ্যনি 



২ লক, ৬ জগ্যায়। ২৫ বর্দ।]  বিংশং সৃক্তং | ৬১৩ 

বতৃপ,॥ ত্বৎলৃশান নুন্ নেতুন অগ্্যাদীন্ য়ং সুখমিয়্ষত্তঃ যাচমানাঃ 
নুন নেতৃন্ অগ্্যাদীন দেবান্ ইয়ক্স্তঃ ॥ ইয়ক্ষতির্গতিকর্্া ॥ হবিষা 
রামহ ইতি লমম্বয়ঃ ॥ (২ম--২০স্থ_১খ।)॥ 

অথ দ্বিতীয়।-__ 

যথা ভুম়ং স্থখেন 

তান প্রাণবন্ত! বয় 

রান | | তং ন ইন্দ্র সবাতিরিত্ীত্বায়তী অভিষ্রিপাপি জনান্। 
ণ | | তবমিনো দাশুষে। বরূতেখাধীরভি যে। নক্ষতি ত্বা॥২। 

--* অথ পদপঠঃ *-_ 

| | তম্। নঃ। ইন্ত্র। ত্বাতিঃ। উতী। ত্বাহয়তঃ। অভিগ্ঠিহপা। অলি। জনান্। 

| ] | | 
তম। ইনঃ| দাওষঃ| বরূতা। ইথাহদীঃ। অন্তি। যঃ। নক্ষতি। ত্া॥২। 

হে ইন্দ! তং ত্বাডিঃ তুদীয়াভিরূতী উতিভিঃ পালনাদিতিঃ নোইস।ন্ পাহি। কিঞ্চ 
বাত: | সুপ আম্মনঃ কাচ। শতুরম্থম ইতি বিতক্তেকুদাত্বতং ॥ ত্বৎকামান্ জন [ন্ অভিষ্টিপা 
সপাং সুলুগিতি সোলাকারঃ। অভিষ্টয়োইভিগস্থারঃ শত্রবঃ তেভাঃ পাতা রক্ষকোইসি ভবসি। 
দাঙাথা হপির্দাত্তবতো যঙ্জমানন্ত ত্বমিনঃ ঈশ্বরঃ খলু। বরূতা॥ গ্রসিতস্কতিতেতি নিপাত। 
নাদীকাবন্ত উকারঃ ॥ বাধকানাং নিবারকোহপি। কিঞ্ তং তশ্ত স্োতুরিখাধীঃ এবং বিধো গ- 
দ্রবেণশমকাাসি। যন্ত্র ত্বামতিনক্ষতি হবিষা পারচরতি ॥ (২ম-২০স--২ধ)॥ 

অথ তৃতীয়!__ 
| ৃ্ | | প নে। যুবেন্দ্রে। জেহু,রঃ সখ। শিবে। নরামস্ত পাঁত।। 

| | | | | + শংগন্তং যঃ শশমানমুতী পচন্তং চ স্তবন্তং চ প্রণেষৎ ॥ ৩ ॥ 

৯ গাথ পদ-পাঠঃ *-- 

-. 21 | | | নং। যুবা। ইন্্রঃ। জোহুজঃ। লথা। শিবঃ। নরাম। অন্ধ। পাত) 

যা ূ ণ | ষ্ঠ শংসন্তমূ। য্ঃ। শশমানম্। উতী। পচস্তম্। চ। স্বাবস্তম। চ। প্রহদেষধি॥ ৩৪ 



৬১৪ খাথেদ-সংছিতা | [২ দল, ২ শঙবাক, ২, নি 
| | 

যুবা তরুণে! ষষ্ট গাং পাপন্ত শময়িতা বা দোহুত্রঃ ভোতৃতিরাহ্ব|তবাঃ হোতব্! বা লখিভূতঃ হ্ৃখকরঃ স ইন্্রঃ নরাং ॥ বৃশকন্তামি ছাখলো গুণঃ। নরশবন্ত বা আমি আগ ্ 
শালনন্যা নিত্যত্বানডভাবঃ ॥ কর্ম্মনেতৃণাং নোইম্মাকং পাতা ক্ষম্ব পালকো ভবতু। যঃ শি 
শংলভ্তং যশ্চ শশমানং ॥ শশগুত গতো ॥ ক্রিয়াঃ কুর্ববাণং পুরোভাশাদিহবীংষি পচন্তং ০ 
লামতিঃ ভ্ভোত্রং কুর্বাণং স্ততশস্ত্রয়োঃ গ্রগীত! প্রগীতমন্ত্রসাপ্যত্বেন ভেদস্ু পরতিগনিার পৃথডির্দেশঃ | এবং যজমানং উতী উত্যা রক্ষণেন প্রণেষৎ ॥ নয়তেলে টি হি 
নিপ অভগমঃ। তিঙি চোদাভবতীতি গতের্নির্ঘাতঃ ॥ কর্ধাণাং পারং প্রাগয়ৎ॥ ৩। 

থাম 

তি 

অথ চতুর্থী-_ 

1 | | | | তযুস্তব ইন্্রং তং গৃণীষে যস্মিন্ পুর! বারধুঃ শাশছুশ্। 

] ৃ ] স বস্বঃ কামং পীপরদিয়ানে। ব্রহ্মণ্যতো। নৃতনস্তায়োঃ ॥ &| 

_* অথ পদ্র-পাঠঃ *-- 

কর ্রূ | 
স্বম্। উ ইতি। সষে। ইজজম্। তম্। গৃণীষে। য্সিন। পুর1। বরুধুঃ। শশদুঃ| চ। 

| | | 
লঃ। বন্বঃ | কামস্। গীপরৎ। ইয়ানঃ। ব্রহ্ষণ্যতঃ। নৃতনস্য। আয়োঃ।৪| 

তমুতমেবেস্্রং স্তষে ভ্তৌমি। তথাতমিন্ত্রং গৃণীষে শংসাশি । উন্য়তর পুরুণন্যহাযঃ 
যন্মিশ্লিন্দরে পুরা পৃর্ববং ভ্তোতারে! বাবৃধুঃ প্রবৃদ্ধা অভবন্। শাশণ্চ শজন্ ঠিংসিতনন্ত্॥ 
শদূলু শাতনে। লিটি তুঞ্জার্দীনামিতাত॥ালন্ত দীর্ঘঃ | ইয়ানঃ স্তোতৃত্ির্ব/চামানঃ ল ইনু 

্রন্ষণ্যতঃ স্তে।ব্রমিচ্ছতো নৃতনন্তায়োর্শনুষ্ন্ত য্জমানম্ত বস্বঃ বন্থুনঃ কামমতিগাষং গীণরৎ 
অতিতধিতফলদানেন পূরয়তু ॥ (২ম-_২০স্থ-৪) 

তত 

ডি 

অথ পঞ্চমী__ 

| | ণ ৃ 
লে! অঙ্গিরলামুচখ। জুজুঘন্ ব্রহ্মাতুতোদিজ্রে। গাতুমিফন্। 

| | । 
যুঝম,যগঃ সুর্ধেগ স্তবানপ্নস্য চিচ্ছিশ্নথত পুর্ব্যাণি॥ ৫ | 



ই অট্ুক, ৬ অধ্যায়, ২& বর্গ । ] বিংখং সুক্তীং। ৬১৫ 

স্৮* অথ পদপাঠঃ * 

ৃ | | হী উচথ|। ভূভুঘান্। ব্রহ্ম । তুতোৎ। ইন্দ্েঃ। গাতুমু। ইফচন্। 

| উন রন হবার অস্ত চিত। শিণৎ। রানি ॥ ৫ | 

অঙ্গিরলাং সববস্বীনি উচখ| উক্থানি ভুজুঘান্॥ ছুমী গ্রীতিসেবনয়োরিত্যন্ত লিটি কলৌ [পং॥ দেবমানঃ স ইন্জঃ গাতুং পপিভিরু পদ্রতা নামঙ্গি রসাং মার্গমিঞন্ প্রেরয়ন ব্রহ্ তেষাং তাত্রং কামপ্রদানেন তূতোৎ ॥ তুবদ্ধাবিত্যন্ত লি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য চা 
[বধয়ং। কিঞ্চ স্তবান্ স্তেতৃভিঃ সঁয়মানঃ হুর্যোণ স্বাঝুভূতেন উষসো মুন অপহরন উদ্দিতে সর্ষে উলো ব্যাবর্তত্তে। তাদৃশঃ ল ইন্্রঃ অগ্নন্ত অশনতে স্বতেজল! সর্ব্বং 
ভিন তন্ত পুর্বব্যাণি পুরাতনানি পুরাণি 
চকার। চিৎ্পূরণঃ ॥ (ম-২*স্থ- ৫) ॥ 

জগদিতাখঃ 
বলানি বা শিশ্বধৎ অগ্নথয়ং শিথিলী 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত ঘষ্ঠে পঞ্চবিংশো বর্গ; ॥ ২৫ ॥ 

অথ য্ঠী__ 
|. | 1.1 | সহশ্রুত ইন্দ্রের নাম দেব উধধ্বে ভৃবম্মন্নষে দস্মতমঃ। 

| | | | | | অব প্রিয়মর্শনানস্য সাহ্বাঞ্ছিরে। ভরদ্দাণস্থ ন্বধাবন্॥ ৬ | 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 
ূ | ৃ ূ ৃ টি। হ। শ্রুতঃ। ইন্ত্রঃ। নাম। দেবঃ। ভুধব:। ভুবৎ। মম্ুষে। দপ্মইতমঃ| 

| 
| | | মব। প্রিয়মূ। অরশর্সানন্ত। লহবান। শিরঃ। ভরৎ। দালন্য | দ্বধাইবান | ৬॥ 

তবে গোতমানঃ শ্রুতঃ 
ইয়ে মনোরর্থং উধ্বে। ভ্বৎ 
রণ: তহচাতে। ন 

কীতিমান্ অতএব দন্মতম। লর্ববরতিশয়েন দর্শনীয়ঃ ল ইন্জঃ 
কামপ্রদানে প্রন্বত্তে উদখুধো ভবতু। নামপ্রসিদ্ধে। হেতি 

হ্বান্ শক্রনভিভবন্ স্বধাবান্ বলবানিম্ত্রঃ অশসানপ্য লোকং বাধমানম্ক | 

/ ২ এমা ধিয়ং শিরঃ অবতরৎ অধঃপাতয়তু॥ হরতেলে ট্যডাগমঃ। গ্রহ! ॥ (২ম ২০৬) 



উ5৩ খবেদ-সংহিত। | [২ মগল।২ অঙগগাক, ২, 

অথ সপ্তমী-- 

1 ] | টা +& 
ল বৃত্রহেত্্রঃ কৃ্যোনীঃ পুরন্দরো দদীটৈরয়দি। 

| | | | 
অজনয়ম্মনবে ক্ষামপশ্চ সত্তা শংলং যজমানস্য তৃতোৎ ॥ ধ। 

»-* অথ পদপ1ঠঃ »-- 
সু 

| ] | 
লঃ। বৃজেহহ।। ইগ্রঃ। কফণইযোনীঃ। পুরম্হদরঃ। দাসীঃ। রয়ং। বি। 

| | | 
অজনয়,। মননে। ক্ষামূ। অপঃ। চ। সত্রা। শংলম্। যক্জমানস্য। তুতোৎ। ৭ 

বত্রহা বৃত্রম্ত হস্তা পুরন্দরঃ শংবরপুরাং দারয়িতা ল ইন্্রঃ কুষঃগো নীর্ঘিটছাতী 
দ্বাসীরুপক্ষাযিত্রীরাস্ুরীঃ সেনাঃ টবযারয়ৎ ব্যন্দতৎ। কিঞ্চ। মললে মনোনর্থং ক্ষাং পুথি 
উদ্দকানি চ অজনয়ৎ। যজমানস্ত সত্রা মহান্তং শংসমভিলামং তুভাৎ কামএারানন পুন 

তুবদ্ধাবিতি সৌর! ধাতুঃ শপঃ শ্ঃ | তুঙ্গাদিত্বাদদীর্ঘঃ ॥ মদ্বা সরা মহৎ শংসং শংসনীয দু 

কামপ্রদানেন বদ্দয়তু। যদ্ব! কৃষ্ঃযোনীঃ কৃষ্ণ।খ্যেনাগ্ররেণ শিশিভচু এ ৩কাও দাসী ভার লোরাং 

ব্যহৃুদৎ। তথ! মন্ত্ঃ-যঃ কৃষ্গর্ভানিরহন্ন জিশ্বনেতি (খণ সং ১1৭1১২)॥ (২২৭৭৭) 

অথাষ্টমী-__ 

| | | | | 
তম্মৈ তবস্য১মনুদ।য়ি পত্রেক্ায় দেবেভিরর্ণগাতে। 

| | চা 1 
প্রতি যদপ্য বজং বাহ্বোধূর্হহ্ী দম্যুন্ পুর আয়দীনিঠানীং।৮| 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ৃ | | চি |. 

তশগৈ। তবন্ীম্। অনু । দায়ি। লত্রা। ইন্দ্রায়। দেবেতিঃ। অর্ণহগাতো। 

ূ | 
প্রতি । যৎ। অস্য। বজ্বম্। বাহ্বোঃ। ধুঃ। হ্ধী। 

| | | | 
দশ্থান। পুরঃ। আর্লীঃ। নি। তারীৎ। ৮। 



। গটক, ৬ অধ্যার, ২৭ খগ।] একবিংশং সৃক্তং | ৬১৭ 
দেবেতিদেবন শীলৈঃ স্তোতৃভিঃ অর্ণলাতো উদকলাতে নিমিত্তে তম্ম] উন্দ্রায় তবস্যং 

বলে বলায় হিতং বলবর্ধীনং হবিঃ লত্রা লস্ততং লর্বেষহসন্জ অন অনুক্রমেণ সবনত্রয়ে দায়ি 
থা তবলাং য্বলং পর্দায় দীয়তে তততবস্তং দেসেভিদেবৈরুদকতঙ্গনে অস্ক্রমৈণ তদ্বলং 
দায়ি তন্ম! ইন্্ায়া দায়ি। তথা মন্ত্রঃ--অন্ুতে দায়ি মহ ইন্্রিয়ায়েতি (খণ সং 81৬.২০)। 
দুদ! অস্যেন্্রল্য বাহ্বোর্বজং প্রতিধুঃ স্তোতারোইস্ুরবধস্থচকেন স্তেত্রেণ গ্রতিনিদধুঃ 
/যমানোহীন্ত্রো দস্্যবধার্থং বজ্রমাদত্তে ॥ দধুঃ দধাতেলুি গাতিস্থেতি লিচোলুক। আত তিঝেছুসৃ॥ ততন্তেন বজ্রেণ দস্যানস্থুরান্ হত্বী হত তদীয়া৷ আয়সীরয়োমীঃ পুরো নতারীৎ নিতরামনাশয়ৎ॥। (২ম-_২০সু-৮খ্)॥ 

অথ নবমী-__ 

| | | | | নুনং সা তে প্রতিবরং জরিত্রে ছুীয়দিন্্র দক্ষিণ মঘোনী। 
| ৃ | | | | শিক্ষা স্তোতাভ্যো মাতিধগভগে! নে| রৃহদদেম -বিথে স্থবীরাঃ | ৯ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ৰ 
| ৃ শৃনম। লা। তে। প্রতি। বরম্। জরিত্রে। ছুহীয়ৎ। ইন্জ। দক্ষিণা। মঘোনী। 

| | | . শিক্ষ। স্তোতৃহতাঃ। মা। অতি। ধকৃ। তই ৩ 

৮ ক 

| | 
ব্হৎ। বদেম। বিদথে। স্ুহবীরাঃ ॥ ৯। 

নূনং ল]| ত ইতি ব্যাধ্যাতা॥ (২ম-_-২০স্থ_-৯প ) । 

ইতি দ্বিতীয়স্য যষ্ঠে যড়বিংশো! বর্গ: ॥ ২৬। 

একবিংশ স্ক্তং | 
০ ০০৬ 

বিখবন্িত ৃ্ নিত ইতি যড়ধচং দশমং সুক্তং । গাৎলমদমৈক্ত্রং অক্ত্যা ভরি্ুপ, শিষ্টাঃ পঞ্চ দত; এ ততীয়ে পর্যায়ে হোতুঃ শঙ্্রগএতৎ. হুক্তং। হুত্রিতঞ্চ-বিশবজিতে তিষ্ঠ! হরী রথ উধানেতি যাঙ্া। ইতি॥ (২খ-_২)ছ)। 
খখেদ-২য় অষ্টক-২১-২২ন--৭৮ 



৬১৮ গদ-নংহিত|| [২ মণল, ২ অঙুবাক, ২১ দু 

তন্মিন্ সৃক্কে প্রথম।। 
| | | | | 

বিখজিতে ধনজিতে ন্বর্জিতে সন্ত্রা্দিতে নৃজিত উর্বরাজিতে। 

] | ] | | | অশ্বজিতে গোজিতে অজিতে ভরেন্্রায় সোমং যজতায় হর্াতমূ।) 
--৩ অথ পদপাঠঃ *-- 

বিশ্বংজিতে। ধনইছিতে। স্বঃইজিতে। লত্রাইজিতে | নৃইজিতে। উ্বরাইজিতে। 

| ণ 1 | | অ্ংজিতে। গোইজিতে । অপহজিতে। ভর। ইন্দ্রায়। লোমম্। যজতায়। হ্যতমূ।) 

হে অধ্বর্ধেযা ইন্দ্ায় সোমং ভর লম্পাদয়। কীর্দৃশায় 1 বিশ্বজিতে পর্বগা জেত্রে। তা 
গ্রপঞ্চমতি_ধনজিতে শক্রবিজয়েন তদীয় ধনানাং জেরে স্ব্জিতে স্বর্গসা জেত্রে অধিপতা 
লত্রার্দিতে লত্রাপন্ততং জয়শীরায় মহতে! ক্বেত্রে বা নৃজিতে নৃণাং নায়ক।নাং জেত্রে উর্মরা- 
জিতে উর্বর! লর্ববসল্যাঢ্যাতুঃ তল্য জেত্রে অশ্বজিতে গোজিতে বলেনাপহৃতান|ং গবাং দ্র 

অব্জিতে বৃত্রেণাক্রাস্তানামপাং জেত্রে। ঘজতায় ঘজনীয়ায় তণ্মা ইন্দ্ায় হর্ধ্যতং। হ্যাগতি- 
কান্ড্যোঃ ভূমৃদ্বশীত্যাদিনা কর্পণ্যতচ,॥ কমনীয়ং স্প হণীয়ং বা পোমং ভরেতি মহ) | ১1 

৫ অথ দ্বিভীয়1__ 

| | | | 
অভিভূবেতিভঙ্গায় বন্বতেষাহল।য় লহ্মানায় বেধনে। 

] | | ৰ তুবিগ্রয়ে ব্হয়ে ছুষ্টরীভবৰে সত্র! সাহেল্গম ইন্দ্রায় বোচত ২ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | রা 
অভিহতুষে | অভিইতঙায়। বন্তে। অধাহলায়। লহমানায়। বেগ! 

| | | | | | ২। তুবিহগ্রয়ে। বহুয়ে। দগ্তরীতবে। লত্রাংলহে। নমঃ। ইজ্জায়। বোচত। 
বন্ধ অভিভূবে নর্বস্টাতিভবিত্রে অভিতঙ্গায় অন্ুরাণাং ভগ্রকায় বত ১৬ 

লংভন্তো ব্যতায়েন উপ্রত্যঃ ॥ শজণাং ধনানাংচংতক্জে। অবাহ্দায়। রা ঘা নিষ্ঠা উদ্ধাতাবস্হানলঃ ॥ শক্রতিরনতিতুতায় পহমানায় পর্ধংলহায় বেগ 



২ অক, ৬ জধ্যাক। ২৭ বর্গ ।] একবিংপং সৃক্তং দ্র 

বিধাত্রে তুবিগ্রয়ে ূর্ণগ্রীবায়॥ য্ধা গ্শনে ওণাদিকঃ কর্পণি ক প্রতায়ঃ ॥ 
তবভি্বভিঃ স্োতব্যায় বহুয়ে লর্বস্ত নোটে, ছষ্টরীতলে আই পতিরায্থিংগায় লা 
গগহে দর্বরাভিউবিত্ে মইতোভিভবিত্রে বা। এবনিধাযেন্্ায় মমঃ লম£শক- 
র্বকং স্তোত্রং বোচত হে শ্োতারো যুয়ং জ্রত॥ জঞ। লুঙি ক্রনো বচিঃ 

অস্ততিনজিপ্যাতিভ্যোহঙিতাওাদেশঃ ॥ বচ উমিতাদ্ গুণঃ॥ (২ -২১স্__২৭)) 
কী রঙ 

গ 

অথ তৃতীয়।-_ 
| | | 

সতাপাছে। জনভঙ্ষো জনং সহশ্চাবনে। যুখো। অন্ুজোযমুক্ষতঃ। 

| | | | _ | রঙতংচয়ঃ গন্থরির্বরিক্ষ।।রিত ইন্দ্রস্য বোচং প্রানি বীরগ্য। ॥ ৩। 
শিপ এডি হু 

স্"* অথ পদপ1ঠঃ *-- 

| | | 
ত্রাহপহঃ। জনইভক্ষঃ। জনম্ইলহঃ | চ্যবনঃ।| যুব: । অনু। ভোযম্। উক্ষিতঃ। 
পল ঝদ আর এজ ও ওর 

আত আট 

| | ূ | বৃতম্হচদঃ| লহ,রিঃ| বিচ্ষু। আরিতঃ। ইন্রস্ত। লোচম্। এ | ক্লৃভালি। নীর্ঘ্যা॥ ৩ । 

সত্রাপাহঃ বহুনামভিভবিতা ভান তঙক্ষঃ জনানাং মজমানানাং কামপ্রদানেন সংগক্ত। 
তৈঃ সংভজনীয় ইতি বা জনংলহঃ বলিনাং জনানামন্িভবিত। চাবনঃ শত্রণাং 
চ্াবধিতা স্বস্থানাৎ। যুধাঃ যোদ্ধ| জোষমন্য গ্লীতিমন্থু উক্ষিতঃ সিক্তঃ সোমেন বৃতংচষঃ 
বতস্যাভীষ্টন্তাচেতা. লংচেতাদাতেতা্ঃ | যদ্বা বণ্তে পুনঃপুনরভিযুখমাগচ্ছতীতি 
বং শক্ুঃ তং চয়তে হিনস্তীতি বৃতঞ্চয়ঃ। চয়তিরধসাকন্মা। তগা চ ব্রাঙ্গণং_ে। 
নৈ ভাগিনং তাগান,দতে চয়তে টেননং ল যদ্দিনৈনং ন চয়তেণ পুরমথ প্রৌত্রং চয়তে 
তবে নৈ নমিতি (খর, ব্রা ২৭) ॥ লন্থরিঃ| জলি সঙ্কোরুবিন্নিতি উন্ি প্রশ্াযঃ ॥ আভি- 
ভবিতা শক্রণাং বিচ্ষু প্রজান্থু আরিতঃ পালকত্বেন প্রাপাতা ভলতি। তাদৃশস্তেন্ম্ত 

চিতল বহননাদিরূপাণি বীরধ্য/সামরথা,নি গ্রবোচং প্রকর্ষেণ বাসি ॥ | ২ম--২১স্থ-৩পা) ॥ 
চা এ 

চ 

ভথ চত্বর্ী-- 

| | | ৃ 
সাদ বমতে। দেধতে। বপে। গম্ভীর খর্ষে অপমট্কব্যঃ। 

এএটাগঃ শ্থনে। বীলিতঃ স্পৃথুরিক্্ঃ হযজ্ব উঃ এর্জনৎ।৪8 



৬২৩ গানে সংহিতা | [২ মণ্ডপ, ২ অনুবাক। ২১ সৃ্। 

--* অথ পদপাঠ** _- 

| | 
অননুহরঃ | বৃষ্ভঃ। দোধতঃ। বদঃ। গ্ভীরঃ। খধ্ঘঃ। অনমষ্টহকাব্যঃ। 

] - ] | 
রখংচোদঃ | শ্থনঃ | বীলিতঃ | পৃথুঃ। ইন্দ্র | সুহযজ্ঞঃ। উফসঃ | স্বঃ। জনং 81 

অননুদঃ অনু পশ্চাদ্দদাতীতানুদঃ ॥ আতশ্চোপসর্গ ইতি কর্তরি কঃ। সমান মু 
স্ তথোক্তঃ গ্রভৃতধনদানেনাস্ত সমান: নানতীতার্থঃ। অতএব বৃপতঃ কামানো 
বর্ধিতা দোধতঃ। ছুধির্িংলাকর্্া। হিংসকল্তানুরস্ত বপঃ হস্তা গম্ভীরঃ মহত্তেন গস্ীর্মা, 
পেতঃ খঃ মহান যদ্বা দর্শনীয়ঃ সর্ব্ৈঃ অপমষ্টকাব্যঃ ॥ অশূ ব্যাপ্তো। কর্ধণি নিঠ। 
উদ্দিবাদিডিকল্পঃ নঞসমালঃ ॥ অশ্যৈরব্যাপ্তকন্্া রখ্রচোদঃ রপ তিংলা-সংরাাগা। 
ব।ণাং লম্ৃদ্ধালাং প্রেরকঃ | যত্ব। শত্রণাং হিংসকানাং নোদকঃ শ্রথনঃ শরণ 
বলাপহারেণ শাতয়িতা বীলিতে! দৃঢাঙ্গঃ পূথুঃ শ্বতেজসা জগত্বা/প্য বর্মানঃ সব 
সুকপ্্া এতাদৃশ উন্্রঃ উস: দ্বঃ হুর্যাজ্যোতিঃ | স্বঃ হুর্যা ইতি হি আদম 

(এ* ব্রা, ২৩১) ॥ হ্যাং চ জনৎ প্রাহশ্চকার ॥ (২ম-_২১স্--৪খা)॥ 

অথ পঞ্চমী. 

| | ] | |... 
যজ্ঞেন গাতুমণ্ডরে। বিবিদ্রারেণিয়ে! হিন্বাগ| উশিজে। মনীদিণঃ। 

-্ 

| | | | 
অশিন্বরা নিষণ! গ। আম্তাব ইন্দে হিন্বাণ। দেখিখাগ্ঠাশত ॥ ৫। 
গস এজ 

_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

ূ ূ | রো ষজ্ঞেন। গাতুস্। অপশতুর£। বিবিদ্রিরে। ধিয়ঃ। হিহ্থানাঃ | উশিজঃ মনা, 

ও | | | | 
অরিহস্থর।। নিহসদ1। গাঃ | অবশ্থবঃ| ইন্ছে। হিন্বানাঃ। দ্রবিণানি। আশত ॥ ৫ | 

ওত | এক আগ 

পিয়ো হিথানাঃ গ্রতীরিন্দরে প্রেরয়স্তঃ উশিজ: ইন্ত্রং কাময়মানাঃ মদীগিবে। মেধাবিনো' 

২ঙ্গিরসঃ অন অপাং প্রেরকাঃ ইন্্গগ:তুং গলাং মাং যজ্জেন তপদা বিবিদ্ররে বাতা 

ততঃ অবন্নঃ রক্ষণমিদ্ছস্তঃ ইতর গাঃ স্বতীহিস্থানাঃ ॥ হিগতিবৃদ্ধোঃ শবাদিঃ। প্রেস 

তেঙঙ্গিরসঃ অভিঙগর1 অন্ততঃ শ্বরঃ শ্বরেণং শব্দনং যন্ত তেন স্তোত্রেণ নিধা! টা 

চদ্রবণান গেধণান আশত আগুবন্॥ অশ্লোতেলু'ডি বহুলং ছন্দসীঁতি বিকবণস্ত নুর । £ 



মটুক) ৬ অধ), ২৮ বর্গ ।)] দ্বাবিংশং সুক্তং। 

তথ ষণ্ঠী-_. 

৬২ 

ূ | | | 
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিগানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্ত ৃতগত্বমস্মে। 

| | | | | | 
গেমং রয়ীণামরিষ্টং ভনুন।ং স্বাঘানং বাচঃ সুদিনহমন্।মূ॥ ৬। 

--* অথ পদ্দপাঠঃ *-- 

| | ৰা | 
হ শেষ্ঠানি। দ্রবিণানি। ধেহি। চিত্তিম। দক্ষস্ত। সুষ্গগহতহম। অন্দে ইতি 

বক ৮ আজ 

| [ | 

রর বযীণাম্। অরিষ্টিম। তনূনাম্। স্বাগ্পুনম্। বাচঃ। হুদিনহত্বম্। অহাম্॥ ৬& 
পপি | আছ পচ 

হে উন্ত্র! প্রেষঠান্যততমানি দ্রবিণানি ধনানি অস্মত্যং ধেহি নিধেহি॥ দক্ষন্ত 

ক্র্তাবে ঘঞ্চ,॥ কর্দকরণপাম্থ্যস্ত চিতিং খ্যাতিং ধেহি। অন্মে অন্মতাং ন্ুভগন্তং 

শাভনপনতং গৌতাগাং বা নিখেহি। রয়ীণাং য়া দৃত্তানাং ধনানাং পোষং সমৃদ্ধিং গেছি ॥ 

তনুনামজানাং যদ্ধা তায়তে এভিঃ কুলমিতিবন্তঃ পুজাঃ॥ তনোতেঃ করণে উপ্রত্যয়ঃ। 

“তযামপষ্টিং অভিতসাং পেহি তথাস্মদীয়ায়। বাচঃ স্বানানং শাছুতাং অহাংসুদিনত্বং শোভন" 

নহং চ দেহি । যেখু হীন্দ্াদয়ো দেল ইঞ্জান্তে তানি জদনানি তেষাং ভাবঃ সুদিনত্বম॥। ৬৪ 

ইতি দ্বিতীয় ষষ্ঠে সপ্তবিংশো! বর্গঃ ॥ ২৭) 

ঙ গু 
গু 

দ্বাবিংশং সুক্তুৎ | 
পি 

আন পাপপপপপাপ এ 
সস 

অ্রক্দ্রকে্বিতি চতুখ চমেকাদশং সৃক্তং | গাৎ পমদমৈজ্্ং | অতভ্রেয়মনুক্রমণিকা" 

ধিকদ্র:সনু গতুঙ্মষ্টাগ্ঘতি শাকবযস্ত ্ির্ব্েতি । আগ্যা অস্িচ্ছন্দাঃ | চতুংবষ্ক্ষরা অবশিষ্টাঃ 

টাঞ্চণা; অতিকশরধ্যঃ তত্ত্ব যোড়শিশস্ত্রে জিকদ্রকেছিতি তৃচঃ কথত্রিতদ_ঝিকদ্রকেছু 

মহিষো যবাশিতং প্রোষনৈ পুরো রথমিতি তৃচাবাতিচ্ছন্দসাবিত্তি। অবিবাকোইনি মকুত্বতীয়ে 

গ্রতপতত্য [িকদ্রুকোঘতি প্রথম! । দশমেহনীতি পণ্ডে সুত্রিতম্আ ত্বা রথং যখোতয় 

| ইজাতস্াঃ স্থানে জ্রিকদ্রকেু মহিধো যলশির্মতি। ইতি আশ্বমেধিকে মধ্যমেহনি 
বকংতাঁযে আগ্মা। তস্ত বিশেষান বক্ষণাম ইতি ধণ্ডে ত্রিতম্- জিকপ্রকেধু মহিযো। 
গাশাখিতি। মরুততীয়ন্ত প্রতিপর্িতি মহাত্রতেহপি মাধান্দিনে সবনে ্রাহ্মণাচ্ছং দিনঃ 

হত দিজসেফু যহিষো ষবাশিকামিতি স্তোিয় ইতি হক্রিতস্॥ (২২২) & 



হিং খাখেদ-সংহিত। | (২ মণ্ডল, ২ অদ্্রবস, ২২ হজ 

তশ্যিন্ সুক্তে গ্রথম।-_ 

| | | | 
ত্রিকক্রকেযু মহিষে। যবাশিগং তুবিশুস্স্তপৎলো মমপিধদিফুনা 

| 
তং ধথাবশ। 

চন 

| | | 
স ঈং মমাদ মহি কর্ঘাক্তবে মহা! মুকং দৈনং শ্চদেনে| 

দেবং লতামিম্ং সত্য ইন্দুঃ॥ ১ 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 

ৃ | | | 
অিৎকক্রকেধু। মহিষঃ | যবইআশিরম্। তুবিহশুক্ম£ঃ | তৃপৎ। গোমম। 

| | | 
অপিবৎ | লিষুটলা। শুতম্। যথা । অনগৎ। 

| 1 ] | 
লঃ। ঈম্। মমাদ। মহি। কর্্ম। কর্তবে। মহ্ামূ। উরুদ্। সঃ| এনদ্| 

লম্চং। দেবঃ। দেবম। লতাম্। স্ সত্যঃ। ৬ | ১। 

গৃংলমদো জুতে। মহিষঃ মহান পুজ্যঃ তুবিশুক্ষঃঠ বন্বলঃ তৃপৎ॥ তৃগগীগণে। 

তুদানিঃ। আগমান্থশাসনন্তানিত্য্বার,মতাবঃ ॥ তৃপান্সিজাঃ ঝিকদ্রুকেষু গে তার্গীনাযুবিতো- 

তন্নামকেধু আভিপ্রবিকেঘহসূন্থ শ্রতমন্তিযুতং যব!শিরং যলময়েঃ স্ত, ভিশ্িত্িতং | গাই 

পূর্বন্ত শ্রীণাতে: কিপি অপন্পৃধেখামিতা।দিনা শির ইত্যাদেশঃ | তং গোমং বিঞুদা 

লহাপিবৎ। যথা বশত পূর্ব যথা তং সোমমকাময়ত তথ] পিসৎ ॥ নশকাস্তো। বরং 

ছন্দস।তি শপোলুগভাবঃ ॥ গীতঃ ল সোযঃ মহাং মহান্ডযুরং তেজদ। নিশ্তীর্ণং ঈমনমির্ধং 

মমাদ অমাদয়ৎ। কিমর্থ, 1 মহ মহত ভ্রহননাদিধাক্ষণং কর্তা কপ কর্তুং গ্তাং 

ষণার্থভূতঃ ইন্দুঃ অলন্ দেবো দীপ্যমানঃ ল লেমঃ সত্াং যথারথভুতং দেবং গেট 

কাময়মানযেনমিন্ত্রং স্চৎ | লন্চতির্ব্যাপ্তিকর্ম। ব্যাপ্োতু। (২ম ২২৪ -১৭)। 



২ অক, ৬ অধান, ২৯ বর্গ।] দ্বাবিংশং সৃক্তং | 
| অথ দ্বিতীয়া-_ 

ূ | | | | 
অধ ত্বিষীর্মা অভ্যেজদা ক্রিবিং যুধাভবদ। রোদদী 

| 
অপৃণদস্মজ]না প্র বারৃধে। 

| ] | 
তরান্যং জঠবে প্রেমরিচ্ত নৈনং সশ্চদেবে 

| | 
দেবং শলত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ|২ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ] | 
অদ। বিধিধমান্। অভি। ওজলা। ক্রিবিম্। যুধা। অন্তবংৎ। আ। 

[ | 
রোদলী ইতি। অপৃণৎ। অহ । মজ]মা। গ্র। ঘত্বধে। 

গা ওরা স্যর 
আহ) এর আর, 

| | 
অধ। অন্যমূ। জঠরে। প্র। ঈম্। অরিচাত। লঃ। এনম্। জশ্চৎ। দেবঃ| 

| | 
দেবম। লতাম্। ইন্ম। সত্যং। ইন্দুঃ॥২। 

মধ অথ লোমপানানস্তরং ত্বিষীমান্ দীপ্ডিমানিম্ত্রঃ ওজসা বলেন ক্রিবিং তন্রামাস্থরং 
ধা যুদ্ধেন অভ্যতবৎ অভিভূতবান্। কিিঞ্ ল ইন্তঃ রোদসী গ্যাবাপৃথিব্যো আপৃণৎ শ্ব তেজলা 
ও পৃরয়ামাল। তথা অন্ত গীতত্ত সোমস্ত মজুনা বলেন প্র বাবৃষে প্রকর্ষেণ বর্ধীতে। 
ঘা অস্ত ক্রিবের সুর্য মজুনা সারেপ রোদলী অপূরয়ৎ। সইন্দ্রঃ লোমং দ্বেধা বিভাজ্যান্তং 
নং ঘকীয়ে জঠরে অধত্ত ঈমেনমপরং ভাগং দেবেভ্যঃ প্রারিচাত গ্ারেচয়ৎ। এতেনান্ধ- 
সায় অদ্ধমন্যেভে]। দেবেত্য উত্যুক্তং তবতি। তথা তৈতিরীয়ক্*ম-"যৎ লর্ববেষামর্ামিজ্ঃ 
তি তন্মাদন্ো দেবতানাং ভূযিষ্ঠ ভাক্তম ইতি (তৈ* লণ ৫18৮)॥ (২ম-২২ন_২খ)॥ 

কি ৬ পা বিশ 82 
এ 

ঃ 
$ 
॥ 



/ 

৬২৪ ্ ধাখেদ-পংহিতা। |[ ২ মগুল, ২ অবাক, ২২ ২৯ 

অথ তৃতীয় 
ৃ ূ 

সাফং জাত£ ক্রতুনা সাকমোঞ্জন। ববক্ষিথ সাকং 

] | 

বদ্ধ! বীর্যে: লানহিয্র্ধো বিচর্ধণিঃ। 

| | 
দাত! বাধ; স্তবতে কাম্যং বসব সৈনং সশ্চদ্দেবে। 

| 
দেবং সত্যমিন্্রং লতা ইন্দুঃ ॥ ৩॥ 
ওজর 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

] | 
লাকম্। জাত! ক্রতুনা। সাকম্। ওজসা। বপক্ষিথ। সাকম্। 

| | | 
বৃদ্ধঃ | বীর্ধ্যেঃ। লসহিঃ। মুপধঃ | বিইচর্যণিঃ | 

| | | | 
দাত|। রাধঃ। ভ্ববতে। কাম্যম্। বস্থ। সঃ। এনম্। সশ্চৎ। দেনঃ। 

] | 
দেবম,। লত্যমন। ইন্দ্রম॥ লত্যঃ। ইন্দঃ॥ ৩ | 

ক্রুতুনা কর্শণ! প্রজ্ঞা বা লাকং লহঙ।তঃ লাকমোজলসা বলেন সহ ববক্ষিথ বিশ 

বো, মিচ্ছলি। বহেঃ লর্নং তম্থ লিটি মন্ত্রত্বাদায় ভবতি ॥ কিঞ্চ ত্বং বীর্য্যঃ শক্রহননাি 

ক্ষটৈঃ পরাক্রর্টমঃ সাকং সহ বৃদ্ধঃ প্রবৃদ্ধঃ মৃধো হিংসকান্ লংগ্রামান্ বা দহিঃ। ন 
লোকাব্যয়েতি যষ্ঠীপ্রতিষেধঃ॥ তেষামভিভবিত| বিচর্ষণিঃ পুণারুতোখপুণাকুতশ্চ বিশেষে 

দ্রষ্টা স্তলতে স্তোত্রং কুর্বাণায় যজমানায় রাধঃ সাধকং কাম্যং প্রার্থনীয়ং বস্তু ধনং দা 

লন ববক্ষিথেতি দমহ্বয়ঃ | টৈনমিতি পরোক্ষনির্দেশঃ পিদ্ধার্থশ্চ ॥ (২২২৩) 

অথ চতুর্থী__ 
। 1 |. 

তব ত্যং নধ্যং নৃতোপ ইন্দ্র প্রথমং পুর্ব/ং দিবি প্রশাচ্যং কৃত! 
ঙি 

| | 
যদদেবস্য শবস| প্রারিণ। অস্থঃরিণম়নপঃ। 

| | | | 2521 
তুবদ্বস্বমত্যাদেবমেজন| বিদাদুজং শতক্রতুিদাদিষয | 8 



২ অক, ৬ অধ্যায়, ২৯ দর্গ।] ত্রয়োবিংশং সূক্তং | কর 
»--ৎ০ অথ পদপাঠঃ *_ * 

1 ৃ ৃ | থান। ত্যৎ। নর্ধামূ। নৃতে। ইতি। অপ: । ইন্জ। প্রগমম্। পুলর্যম্। | | এ রবি। এ্রহবাচ্যম্। 

কৃতয্। যৎ। দেবশ্ত। শবগা। প্র। আরিণাঃ। অস্থম। বিণন। অপর। 

| | | | | ভুবৎ। বিশ্বম। অভি। অদেবম। ওঞসা। নিদাৎ। উ্জষ্। 

1 | শতহক্রতুঃ। বিদাৎ। ইফম্॥ ৪| 
উঠ চি 

ঞ 

নৃতো সর্বেবেষাং নর্ভয়িতঃ হে ইন্দ্র! নর্ধ্যং নবাণাং হিতকবং গ্রথমং গ্রহতং | প্রথমং 
গততমিতি যাক্কঃ (নিৎ ২২২) পর্বাং পৃর্বালভলং ত্বযা কৃতং তল তাত 'তৎ অপঃ- 
র্ঁ দিবি শ্বর্গলোকে প্রবাচ্যং প্রক্র্ষেণ বকুবাং শঘনীষমিত্যর্পত | কিং তত? দেবস্ 
|জিগীমোবস্মবন্য শবসা বলেন আস্ুং প্রাণং রিণন হিংসন শ্বং শগপঃ তেন নিকদ্দান্াদকানি 
রিণাঃ প্ররয়ং ইতি যদ্দেতৎ কর্ম তত প্রলাচানিতি সমগঃ | পরোক্ষ নার্দেশোহলশি্? | 
হন্দঃ লিশ্বং ব্যাপ্তং অদেনং তমোরাপমন্তরং ওজস। বালন আশ্িভুবৎ অভিতপত | 
ধ। শতক্রতুবিক্্রঃ উচ্্বং বঙ্গং বিদ[ৎ ল্ভতু ইং হলিল ক্ষণমন্ 

লাতে। শবিকরণী লেট্যাডাগমঃ 1 (২ম-২২স্থ_-৪) | 
ইতি দ্বিভীয়স্ত যষ্ঠেহ্টাবিংশো বর্গঃ ॥ ২৮ ॥ 

ইতি গাত্লমদে দ্বিতীয়ে মণ্ডলে দ্িতীয়োহমুবাক: ॥ ২॥ 

চ বিদাং॥ নলিদ্িব্ 

ত্রয়োবিংশং মুক্তং | 
ভৃঠীয়েহমবাকে দশহন্ামি | তত্রেদমেকোনবিংশতাসং গাৎ সমদ্ত গ্রথমং ১২ সং! মতরেযমনত্রকমণিকা_ গণানামেকোন। ব্রাহ্মণস্পভাং ত বাহস্পত্যাস্্ -দৃষ্টলিগাঃ পঞ্চদগ্যাত্তে িষ্রভাপিতি। পঞ্চদশী একোনবিধণী চ ভরি্ভৌ। শিষ্টা জগতাঃ। ঘাস্য বৃস্পতিশকঃ শয়তে তা বাহ্ম্পত্যাঃ। শিষ্ট বাহ্মণম্পত্যাঃ । প্রনর্গোেতিষ্টন এতৎ হুক্তং স্পৃষ্টোকমিতি "ও হবত্রিতম্--গণানাং ত্বা প্রণশ্চয়স্তেতি ॥ (২ম -২৩স্ু)॥ 

তস্মিন্ সুক্তে প্রথমা 
হি 

দার রা নাং দ্ব। গণপভিং হবাগছে কবিং কবানামুপপ্রবস্তমমূ । 
ঙ 

ূ | | 

গে্রাজ, ব্রঙ্গ1|ং ব্রন্মণস্পত আম! নঃ শৃথম,তিভিঃ লীদসাদনমূ ॥১॥ 
খখদ - ২য় অক _২ওসু -৭৯ 

সি 



৬২৬ , - খাখেদ-লংহিত।। [২ মল, ৩ জন্গুবাক, ২৩ দু 

" _-* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | | 
গণানাম্। ত্বা(। গণহপতিম্। হবামহে। কবিমূ। কবীনাম,। উপমশ্রবঃখতমম্। 

90৮ পর এজ 

| | 
জ্যে্ইরাজম্। ব্রন্ষণাম্। ব্রন্ষণঃ। পতে। আ। নঃ। শৃর্থন। 

| | 
উতিহভিঃ। লীদ। লদদনম্।॥ ১॥ 

হে ব্রঙ্গণস্পতে ! ব্রহ্মণোহব্নস্ত পরিবৃঢস্য কর্মণো বা পতে গালয়িতঃ। গণান|ং দেবাদি, 

গণানাং লক্ষন্ষিনং গণপতিং শ্বীয়ানাং পতিং কবীনাং ক্রান্তদর্শিনাং কবিং উপমশ্রবন্ং 

উপমীয়তে ন যেত্যুপম! সর্ব্বেষামন্্রানাযুপমানং শরবোহন্নং যন্ত ল তথোক্তঃ। অতিশয়েনোগয- 

বাঃ উপমশ্রবস্তমঃ ॥ মাঙ্মানে। আতশ্চোপনর্গে করণে অওঙগ্রত্যয়ঃ। উপ! 

সংজ্ঞাছন্দসোরিতি হন্বত্বম ॥ জ্যেষ্ঠরাজং জ্যেষ্ঠাঃ প্রশস্ত তমাঃ তেষাং "মধ্যে রাজজ্তং বণ 

মন্ত্রাণাং শ্বামিনং তা ত্বাং হবামহে | অন্মিম্কর্মণ্যাহবয়ামঃ | কিবঞ্ নোইম্মাকং স্ততী 

আশৃঙ্বন ত্বং উতিভিঃ পালনোর্রেতুভূতৈঃ সাদনং শীদস্ত্যম্মিশ্লিতি দদনং জং 

মাপীদোপবিশ:॥ (২ম- ২৩১৭ )॥ 

তাথ দ্বিতীয়।-- 

| | | | | 
দেবাশ্চিন্তে অসূর্ধ্য প্রচেতসে। বৃহস্পতে যাঁজ্ঞয়ং ভাগমানত)। 

| | | | | 

উত্। ইব সূর্ধেয। জ্যোতিষ! মহে| বিশ্বেষ। মিজ্জনিতা ব্রন্মণামণি। ২। 

_* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | 

দেলাঃ। চিৎ। তে। অন্র্য্য। প্রহাচতপঃ | বৃহস্পতে। যজ্জিয়মূ। ভাগম্। আন 
(পিস আত ৮ আরা 

উত্মাঃহইব। স্বধ্যঃ | দ্েভিষা | মহঃ | বিশ্বেধামূ। ইৎ। জনিত|। বর্ষা 0৪ 

| 

বাষ্চিং। 

অনর্্য অন্ুরাগাং হস্তঃ হে বৃহস্পতে ! প্রচেতলঃ প্রকষ্টত্ানাঃ তে দী়া দেবাপিং 
তরনিশেধগং 

দেবা অপি যজ্িয়ং যন্ত্র, ভাগমানশঃ প্রাপ্গুবন্ যদ্বা প্রচেতন ইতি রে পরা 
৪ ভান 

প্রকষ্টজ্ঞানবতত্তে তবলন্বন্ধিনো দেবা ইতি যোজনীয়ং। যন্থ প্রচেতগঃ দি গা 
রক্ষোম্্ৈ ণ 

] 

তা তেগরমাম। 
| 

॥ 
1 

1 

গ্রচেতলি তবয়ি লতি দেবাঃ যজ্জিয়ং ভাগমানশিরে কর্মাবিঘ্রকারিণামনুরাণাং 

করণাৎ | ন বৈ ব্র্গণত্রিয্যতীতি শ্রবণাৎ (এ&* ব্রাৎ ১১৩)। যো 
4 



হ পক, ৬ অধ্যার, ২৯ ব্গ।] ত্রয়োবিংশং সৃক্তং | ৬২৭ 
মংহনীয়ঃ হু্য উত ্ উ্ত|ঃ কিরণাঃ॥ স্ষামিতং চীত্যদিন। | রকৃগ্রতায়ঃ ॥ যখ। কিরণান্ জনগতি তথা নিশ্বেষাং লর্বেষাং ব্রহ্ষণাং মন্ত্রাণাধ জি এতে লনয়িতৈবাঁসি॥ জনিত] 
মনরে ইতি নিপাতনামিলে।পঃ ॥ (২ম--২৩স্থ _২ঞ) | 

ঙ হী 
০ 

অথ তৃতীয়।-_ 
ৰ | | | | বিবাধ্য। পরিরাপস্তশাংপি চ ক্যোতিঘ্ন্তং রথমৃতস্ত তিষ্ঠপি। 

] | জীন তীমমনি্তনং রক্ষোহণং গো্রতি ং সি ॥ ৩ ॥ 

--০ অথ পদ্প1ঠঃ *-- 

ঘ|। নিইবাধ্য। পরিহরপঃ| তমাংসি। চ। জ্যোতিম্মন্তম | রথম্। তত । তিষ্ঠসি। 

| | | | | 
বহস্পতে। ভীমম্। অমিব্রইদন্তনম্। রক্ষঃইহনম্। গেং্রহতিদমূ। স্বঃইবিদম্॥ ৩ 

হে বৃহস্পতে | পরিরপঃ পরিতঃ রপঃ পাপরূপং রক্ষঃ ॥ বদ রপলপন্যস্তায়াং বাচি 
কপ॥ পরিবদতো নিন্দকান তমাংসি চ নিলাগ্য তেঞজসা নিপাকুতা জ্যোতি্প্তং জ্যোতিষা 

 ছস্তং ধতগ্ত যক্জন্ত গ্রাপকং ভীমং শত্রণাং তয়ন্করং অগিত্রদন্তনং শজ্মণ।ং হিংসকং 
 দেবাহ রক্ষোহণং রক্ষলাং হস্তারং গো ত্রতিদং মেঘানাং ভেত্তারং স্ববিদং স্ব্ণন্ত লম্তকং 
বধ্মাতিষঠাস অপিতিষ্ঠসি॥ (২ম ২৩স্ব--৩খ) ॥ 

অথ চতুর্থী 
এটি | | স্্শীতিভির্ননি ত্রায়সে দনং যন্তভ্যং দশায় তমংহে। অশ্ব । 

| | | | বাদ্স্থপনে। মন্দুঃমীরণি রুহস্পতে মি তন্তে মহিত্বনম্ ॥ ৪ ॥ 

--* অণ পদপাঠঃ *-- 
ৃ ] ] | | স্নীতিংভিঃ। নধ়সি। ত্র/য়সে। জনম্। যঃ। তৃতাম্। দাঁশাৎ। 

| 
ন। তম্। অংহঃ। জশ্রনৎ। 

বারা রা | বংঘিয়। তপঃ। মন্থামীঃ। অলি। বৃহল্পতে | মহি। তৎ। তে। মহিহন্বনম্॥ ৪ 



মহ ধখেশ-সংহিত। | [২ মণ্ডল? ৩ অন্ুবাক। ২৩ সৃষ | 

হে বৃহস্পতে ! স্ুুনীতিভিঃ শোভমা নীতয়ো যেষু তেস্ু নীতয়ঃ লল্মার্গাঃ তৈদন। 
নয়সি অপেক্ষিতফলং প্রাপয়সি ত্রা্লে জনমাপত্তো| রক্ষপি চ। কিঞ্চ যো যজমানঃ তং 

হুবিলক্ষণমন্রং দ্রাশাৎ গ্রযচ্ছেৎ ॥ দাশ্ দানে। লেটাভাগমঃ ॥ তমংহঃ পাপং পাপরূপদা স্ব 

বা নাশ্রবৎ ন প্রাপ্রয়াৎ॥। অক্পোতেলেটি ব্যত্যয়েন পরন্ৈপদ্ং অডাগমঃ ॥ বসি 
্রাহ্মণানাং মন্্রণাহ বা দেষ্টও তপনঃ তাপকোইপি। কিঞ্চ মন্ত্যমীঃ মন্তোঃ ক্রোধ 
পরেষাং জ্ঞানস্ত পা হিংসকোহসি ॥ মী, হিংলায়াং কিপ,॥ তে তব তত্তাবৃশং মহি মহং 

প্রভৃতং মহিত্বনং মাহা্সামন্তি॥ (২ম-২৩স্থ : ৪খ)| 

অথ পঞ্চমী-- 

| | | ৰ 

ন তম'হো ন ছুরিতং কুতশ্চন নার।তয়স্তিতিরূন কি 

. | | | | 
বিশ্ব। ইদস্ম।ধ্ববমা বিবাধপেয়ং সুগোপ। রক্ষণি ব্রহ্মণম্পতে | ৫1 

--* অপ পদপাঠ? ০-- 

| | 
ন। তম্। আংহঃ। ন। ছুঃহইতম্। কুতঃ। চন। এ 

| | 
অরাতয়ঃ | তিতির; | ন। ছয়াবিন2। 

| | 
বিশ্বাঃ। ইতৎ্। আন্মাৎ। ধ্বরসঃ। বি। বাধসে। যম্। সুহগোগাঃ। 

| 
রক্ষসি। ব্রণ; । পতে॥৫॥ 

পি জগ আল পট পার 

হে ব্রঙ্গণস্পতে ! স্গোপাঃ মু পালমিতা ত্বং যং জনং রক্ষপি পালয়মি তং ছগং অংহ। 

ধসুকাঃ 

আহন্ত্যং দুঃপং ন বাধতে । দ্ুবিতং ততৎকারণং পাপং চ ন বাপাতে। অনাথ: হিং 

তং জনং কুতণ্চন লর্ববা্ দিঙ্ষু ন তিতিরুঃ॥ তিরতি ঠিংসাকর্ম। পিট ॥ ন হিংগগ্তি। তং. 

ঘ্বয়াবিনঃ মনগ্রন্যৎ ক্রিয়ায়্যং চান্তপিত্যেতদ্বয়ং যেষামন্তি তে দ্বয়াবিনে! বঞ্চকাঃ ভেহপি তং: 

নং ন বাধস্তে। কিঞ্চ শন্মাৎ ধ্বরলো হি'পিকাঃ বিশ্ব পর্বঃ সেনা: তাং বি 

ইৎ বিশেষেণ বাধল এব ॥ (২ম-২৩স্থ_৫খ)॥ 

ইতি ত্বিতীয়ন্ত বষ্ঠে একো নব্রিধংশো বগি ॥ ২৯ ॥ 



রঃ ৬ অধ্যায়, ৩* বর্গ ।] ভ্রয়ৌবিংশং সুক্তং | ৩২৯ 
অথ য্ঠী-_ 

্ 2.2 এ |, তং নে। গোপাঃ পথিকৃদ্বিচক্ষণস্তব ব্রতীয় মতিভিজরামহে। 
| | ই 

বৃহস্পতে যে নে অভিহ্বরো দধে স্ব। 

2 | 
তং মর্ধতু চ্ছুন! হরস্বতী ॥ ৬। 

--* াথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | হ। নঃ। গেপাঃ। পথিহকৎ। বিইচক্ষণঃ। তব। ব্রভায়। মতিহভিঃ। জরামহে। 
সপ এ গজ এর 

ৃ 1 
ূ রত হক্পাত। নঃ। নঃ। অতি। হবরঃ। দধে। স্বা। ভম্। মর্মতু। চচ্ছুনা। হস্বতী | ৬॥ 

হে রৃহল্গতে ! ত্বং মোহস্মাকং গোপাঃ পালয়িতা পথিকুৎ সন্মা্গরুচ্চ তবসি। বিচক্ষণঃ 
বিশেষেণ দষটা সর্বজ্ঞত্বং তব প্রতায় 'ৎসন্বদ্ধিনে যজ্জায় মতিতিঃ স্থোত্রৈঃ জরামহে গ্বমঃ॥ দরতিঃ ৪ ওক ঃ। যঃ পুমাস্োহস্মানভি অভিলক্ষা হবলঃ ॥ হবকৌটিলো। ভাবে অস্ুন্ ॥ 
কোটলাং দদে বিবপাতি তং স্বা স্বীযা ছৃচ্ছুনা ছবুদ্ধিঃ হবস্বতী বেগলতী সতী মমতুমারয়তু ॥ 
দ প্রণত।াগে। অন্তরাবিতণ্যর্ঘস্ত যঙ, লুকি লোটি রূপম্। (২ম--২৩স্থ_-৬ধ )। 

| অথ সপ্তমী-_ 
] ] উত ঝ| যে নো মর্চরাদন।গলৌরাতীব মত্ঃ লানুকে। রকঃ। 

| | | বহস্পতে অপ তং বর্বয়াপথ; স্থরগং নে। 

অন্তৈ দ্রেববীতয়ে। কৃধি ॥ ৭॥ 

»-* অথ পদপাঠঃ ০ -. 

তত রা | ৰ ৃ ) আআ যঃ। নঃ। মর্টগ্রাৎ। অনাগদঃ। অরাতিহবা | মর্ডঃ। সাহুকঃ। বৃকঃ। 
| 

| বহস্গত। অপ। ত। বর্তীয়। পথধঃ। সুইগম্। নঃ। অশ্তৈ। দেবহবীতয়ে। কবি ॥ ৭ 



৬৩৩ খধেদ-লংহিত | [২ মল, ও অন্টবাক, ২৩ 

উত বা অপিচ হে বৃহস্পতে | অরাতী ব। অভিমুখমাগমনবান্ সাম্ুকঃ সমষ্টি 
লমুচ্ডিতমিতি যাস্ক;ঃ (নিৎ ২২৪)। বৃকঃ বৃক আদানে ধণাদীন|মাদ।তা যে রি 
মনুষ্যঃ অনাগসোইপরাধহীনাক্লোহস্মনম্চয়াৎ মর্চয়তিহিংস।কর্। হিংস্তাৎথ তং মূর্ত 
বৈদিকান্মার্গাদপবর্তয়। নোহন্মাকং অন্তৈ দেববীতয়ে দেবানাং বীতিং সোমনতক্ষণয্াত 
দেববীতির্ষজ্ঞঃ | অস্টৈ দেবনীতয়ে অশ্মৈ যজ্ঞায় নোহল্মাকং স্গং ষ্টুগস্তব্যং মার ৰা 
কুরু যজ্ঞানুষ্ঠানায় শুমতিং দেহীত্যর্থঃ॥ (২ম-_২৩ন-৭ধা)॥ ৃ 

অথ]ষ্টমী__- 

| | |, 
ত্রাতারং ত্বা তনুনাং হবামহেবস্পত রিধিবক্তারমম্তরয়ুম। 

বৃংস্পতে দেবণিদে। নিবর্থর মা দুরের উত্তরং হুয়মুন্নএন্।৮। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
ব্রতারম্। ত্বা। তনুনাম। হবামহে। অবহস্পর্চঃ। অপিইবক্তপমূ। অন্বহুম। 

সদ ও পর এ আঃ 

| | | 
বৃহম্পতে | দেলহনিদঃ। নি। নহয় । মা। দ্ঃইএপ12| 

| 
উত্হতরম্। শ্ুয়ম। উতৎ্। নশন ॥ ৮ ॥ 

অবস্পর্ভঃ উপদ্রব্হ্যঃ পাবয়িতঃ যদ্বা অবসা রক্ষণেন আগদাত পারঘিতঃ হে 

বৃহস্পতে ! তনৃনামঙ্গানাং পুত্রাদীন|ং বা ভ্রাতারং পাণয়িতালং আদবক্তাণং অহ 

পক্ষপাতেন অধিকং বক্তারং খন্মঘুং হপিঃপ্রদানস্মান কামমমানং হা হাং হবামহে অপি 

কন্মণি আহ্বয়ামঃ | কিঞ্চ দেননিদে! দেবনিন্দকানন্ুরান্িবহ্য় বিনাশয। ছুরেবাঃ দু্টামনা 

রব দবয়ঃ শত্রবঃ উত্তরং উত্কৃষ্টতরং নুয়ং সুধং ম| উন্নশন ম। বাগ বস্তু ॥৮। 

অগ নবমী__ 

| ূ দীমি। তয়। বয়ং স্বরধ। ব্রন্ষণস্পতে স্পা! বসু মনুষ্য/ ৭? 

| 
| পু পল |৯। 

যনে দূরে তড়িতে। য। অরাতয়োভিপত্তি জজ্তয়। তা আনগ্রপঃ 



সটুক, ৬ পায় ৩ র্গ। ] ্র-য়াবিংশং সুন্তাং। ৬ &$ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| ূ পা সতয়া। বয়মূ। সুইবধা। 58 তি স্পার্ী। বসু। মন্ধুষ্যা। আ। দদীমহি। 

ঘাঃ। নঃ। দুরে হান যাঃ। রা | অভি | তি | রা তাঃ। অনপ্লপঃ |৯। 

হে ব্রহ্দণল্পতে ! স্ববৃধা স্ুষ্ুবর্দগিক্রা ত্বয়া হেতুনা বয়ং স্পা স্পৃণীয়ানি বসু 
ধনানি মনা ॥ সপাং সুলুগিতি চতুর্থ বহুবচনস্তাকারঃ ॥ মন্ুষ্েনো| দাতৃত্যঃ আদদীমহি 
গৃহীমহি আডোদোনান্ত বিহরণে ইত্যাত্মনেপদম্॥ দুরে দুগদেশে যা অরাতয়ঃ। 
যান্চ ভড়িতোহস্তিকে অবাতয়ঃ নোহম্মানভিসত্তি অভিভবস্তি অনগ্লপঃ কর্মহীনান 
তাঃ অরাতীঃ তান শত্রন জস্তয় নাশয়॥ জভিনাশনে চুরাদিঃ॥ অত্র নিরুক্তম্ -.তবয়া 
বাং 'নুবর্ধিা ব্রহ্গণম্পতে স্পৃহণীয়ানি বস্থনি মনুয্যেত্য আদদীমহি যাশ্চনে! দুরে 
ভড়িতো যাশ্চান্তিকেরাতয়ো দানকর্ম্মণো বা দানপ্রজ্ঞা বা জন্তয় তা অনপ্পসোইপ্র ইতি 
দগনামেতি (নিৎ ৩১১)। (২ম-২৩স্থ-৯খ) ॥ 

অথ দশমী-_- 

| | ূ ূ | ূ হ। খানুত্রমং ধীমহে বয়ে। বহস্পতে পপ্রিণ। সান্সন। ধুঁজ।। 

[ | | ণ 
মা নো ছুশংসে। অভিদিপস্থরীশত প্র 

| | 
স্থশংস। মতিভিস্ত।রিষীমহি ॥ ১০ ॥ 

--* অপ পদপাঠঃ *-- 

| | | | হা লযম। উৎহতমম্। দীমহে। বয়ঃ| বৃহস্পতে। প্রপ্রিণ 
[ 

দিনা । যুজা। 

| 
শা। নঃ। ছুইইশংলঃ। অভিইদিপন্থঃ। ঈশত। গ্র। 

এ পা খজ পরত: ০০০ শর 

| | 
স্ইশংসাঃ। মতিহভিঃ॥ তারিষীমহি ॥ ১০ ॥ 

হে রহম্পতে! পপ্রিণা 
ঈগাদেশঃ| কাম। 

হবিগ পম 

| প্ পলনপৃবণয়োঃ। আঘৃগমহনেতি কিন্প্রত্যয়ঃ। ছান্দলো 
গাং পৃরকেণ লন্দিনা শুদ্ধেন যুজ1 লহায়েন তয়! হেতুন! উত্তমং বয়ো 

খযং ধীমহে ধারয়ামঃ॥ বীধারণে। দৈবাদিকঃ॥ ছুঃশংলঃ ছুংশংলনীয়ঃ 



৯৩২ খষেদ-সংহিত1| [২ মণ্ডল, ৬ অন্ুবাক ৪৪ 

অভিদ্িপপ্দঃ অভিদংভিতুং অভিভবিতুমিচ্ছুং পুরুষঃ নোইল্মাকং মা ঈশত মা টা 

ঈশ্বরো মা ভবতু॥ ঈশ এশ্বর্যে লেট)ডাগমঃ ॥ বয়ং মতিভি; ভ্যেটৈ: সু 
২পাঃ শোষন: 

শংসনোপেতাঃ সত্তঃ গ্রতারিষীমহি প্রকর্ষেণ বর্দেমহি ॥ এ হিস! রী 
ইতি দ্বিতীয়ন্ত বষ্ঠে ভ্রিংশো বর্গ; ॥ ৩০ 

বিরান 
| | | 

অনানুদে। রৃষতো! জগ্গিরাহ্নং নষপ শক্রুং পৃতনাঙথ দস 

| | | | | 
অপি সত্য খণয় ব্রহ্মণস্পত উগ্রশ্য চিদ্দমিত। দু ॥ ১১। 

--* তাথ পদপাঠঃ ০-- 

| | ] | 
ূ অননহদঃ | বৃষতঃ জগ্মিঃ। আহহবম্। নিঃহতপ্তা। শর্রমূ। পৃতনাশব। দঠি।। 

| | | 
অপি। দত্যঃ| খণহয়াঃ। ভ্রলগঃ। পতে। উগ্রন্ত। চিৎ। দমিহা। নী) 

হে ব্রঙ্গণম্পতে ! অনান্থদঃ অনুপশ্চাদরাতীচান্রদঃ ল যন ন19)৯,৮8০1 ৪ বম) 

শৃত্য ইতার্থঃ অতএব বৃন্ষতঃ কামানাং বর্ধিত আহবং আহুগতো তাত আহলে হুদ 

আঙি যুদ্ধ হতি অপ্প্রতায়ঃ! সংপ্রসারণং চ॥ ভদ্যুদ্ধং জাগা; গন্থা। মদ 

কিন্প্রত্যয়ঃ। লিড্দ্তাবাদা হবমিতাত্র বগীপ্রতিদেপঃ 1 শক্রং শা যিনা পিট নিত! 

তস্য তাপকঃ॥ তৃত্নস্তহাৎ ষ্ঠীপ্রতিযেধঃ। নিসস্তপতাবনাসেবনে ইত বহমূ। ভা? 

মিভীতি গতেঃ ম্বরঃ॥ পৃতনাস্্র লংগ্রামেষু সাসহিং শজণামা ভজনিতা। এত নৃণন্ং সাঃ সা 

পরাক্রমঃ লতা গ্রজ্ঞোবাসি গণয়াঃ গণন্ত যাবয়িতালি ॥ যু মিএণামিশণয়োঃ পান্সত ঝি 

ণিলোপে লোপোব্যোর্বীতি বলোপঃ ॥ কিঞ্চ উগ্রস্ত চিৎ ওজপিনেইণি রমিত! পশম 

যী হর্যণঃ দৃঢহর্বন্ত কামুকতম্ত নার্তিকস্ত দময়িতাসি ॥ (২ম-২৩%-১১%)। 

অথ দ।দশী-_ 

| | | | ূ ূ 

অদেবেন মনস] যে। রিষগ্যতি শাসামুগ্রে। মন্থম]নো জিথাংনতি। 

] | । 

রহম্পতে ম| প্রণক্তস্ত নো বধে। নি কর্ম 

| |» 
মন্যুং ছুরেবস্যা শধতিঃ॥ ১২। 



ক 

২ দক, ৬ আর, ৩১ বর্গ]. ব্রয়েবিংশং সুক্তং | 
৬5১৩ 

--* অথ পদপাঠঃ ০-_ 

| | ১ | ] অদেবেন। মনসা। যঃ। রিষখ্যতি। শালাম্। উত্রঃ। মন্যমনঃ) জিঘাংসতি। 

ৰ | | 
বহস্পতে। মা। প্রণকৃ। তম্ত। নঃ। বদঃ। নি। কর্শ। 

] 
মন্ধ্যম্। ছুঃহএবন | শধ তত ॥ ১২। 

বঃ পুমান অদেবেন দ্বেবান মন্মমানেন যন্গ। আস্মববৃতিপিশিষ্টেন মনসাস্মান্ 
বিণাভি হিনস্তি ছুরস্ুর্ঘবিণস্থাবৃষণ্যতি রিবণ্যভীতি নিপাতিতঃ। যশ্চোগ্রঃ গাপচিত্তঃ 
মগ্তমানঃ আম্মনং বহছুমন্যমানঃ পুমান্ শাসাং উ্পস্ত এ শংসিতালং। ধ্বা অম্মমকমাশংসাং 
শাসতুণাং উগ্র ইতি বা যোজনীয়ং অন্মান্ জিথাংসতি হন্বমচ্ছতি॥ হত্তেঃ সনি 
অজ বনগমাংসনীতি দীর্ঘঃ॥ ০ বৃহস্পতে ! তম্ত বধঃ বধ্যতেনেনেতি বদ আমুধং 
গোইখান মা গুণক মা সম্পর্কয়তু ॥ পৃী সম্পর্কে শম। বিকবণী ব্যতায়েন অমগমঃ। গাদলোপে ইতি ন নিঘাতঃ। ৮9 ॥ কিঃ 
পিতে। বথবতঃ যন্ধ। ছুষ্টাতিসদ্ধেঃ বেগং কুর্বতঃ  তস্ত 
ণকরা দ্বতপ্রসা [দা নিরাকুম্মশ্চ | ( ২ম-২৩স্থ _-১২খ) ॥ 

ইবেবন্ত ছুষ্টগমনস্থা 
মন্থাং ক্রোপং জ্ঞানং বা 

ক ঁ 
ক 

অথ ত্রয়েদশী-_ 

। | ৰ | [| দেবু হবে] শমসোপশছ্ে। গস্ত। বাজেযু চাশিত।| ধশং ধনম্। 

| |. | | বিধ। ইদর্ধে। আভগিপংস্াওমৃধে। বৃহস্প তাবববর্ধ। রথণইব | ১০ । 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

হারার ৮ উরেযু। হব)ঃ। | | নমসা। উপইসছ্াঃ | গন্ত/। বাজেযু। লনিতা। ধনম্হধনমৃ। 
271 
খা) 

| হি অর্য/ঃ। তিহনিপতত | রা ব্হস্পতিঃ| বি। ববই। রথা নই বি 
ঘ্থেদে-ংয় অক্টক- - ২৩-২৪ত্ ৮৮৪ 



৬৩৪ . ন ূ ঘখেদ-সংহিতা | [২ মণ্ডল, ৩ অনুসাক, ২৩ ক 

ল বৃহস্পতিঃ ভরেষু সংগ্রামেযু হব্যঃ যোদ্ধতিঃ স্ববক্ষণার্থমাহবাতব্যঃ নমগে 
লর্ব্বৈর্মমসোপলদনীয়ঃ কিঞ্চ বাজেষু গন্তা লংগ্রামেযু রক্ষার্থং গমনশীলঃ তথ ধনংদম। 
সনিতা সম্ক্তা দাতা বা॥ তৃতস্তত্বাৎ ফী প্রতিষেদঃ। তথা অর্ধাঃ স্বামী বৃহম্পত্তি! 
অভিদিপত্থঃ অভিভবনেচ্ছাবতীঃ বিশ্বা ই সর্বা এব মুপঃ হিংসকাঃ সেনাবথানিৰ না 
বেগেন পরকীয়ান্ রথানিব বি বব বিশেষেণ শিখিলী চকার ॥ যদ্ধা ইব শবাশচ্ঘে। 

বুথাংশ্চ বিববহ্ লডর্থে লিটু ॥ (২ম-২৩স্--১৩% ) ॥ 

পদ! 

অথ চতুর্দশী__ 

] [ | | | 

ভেজিষ্ঠয়। তপনী রক্ষপন্তপ যে তব! নিদে দিবে ষ্টবীর্ঘামু। 

আবিস্ততকুষ যদ্ণত্ত উক্থ্য*১বৃহস্পতে বিপরিরাপে। অয ১৪ 

_--* অথ পদপাঠ? ০ -- 

] | 

তেজিষ্ঠয়া। তপনী। রক্ষসঃ। তপ। যে। ত্বা। নিদে। দধিরে। দৃষ্হনীরঘা। 
পঞ্চ সপ | জলি জর) জা 08 আও পচ 

| 
আনিঃ। তং! কুঘ। যং। অসৎ। তে। উকৃপ্যম্। বৃহগতে। 

| 
লি। পরিহরপঃ | অদয় ॥১৪।॥ 

ছে বৃহদ্পতে ! তেজিষ্ঠয়।তিশায়নতিগ্মাযা তপনী তাপকারিণ]। হেত্যা বসো রাক্ষস 

স্তুপ তাপয়। যে রাক্ষসাঃ দৃষ্টবীর্যযং যুদ্ধেযু দৃষ্টপরাক্রমং তা তাং নিদে নিন্দায়াবিষয়ং দি 

কুতবন্তঃ তান্ তাপয়েতি সময়ঃ | তে তব উকৃথ্যং সর্দ্ৈঃ গ্রশংসনীয়ং যদ্দীর্যামদৎ ূ্নমাদ 

তদধুনা আবনিষ্কত্ঘ প্রকটী কুরু। তেন চ বীর্যেণ পরিরাপঃ গপরিব্দতো নিন্দকাননুরা 

বাদয় লিশেষেণ বাধস্ব | (২ম-২৩শ্ব-১৪ধ) ॥ 

& | মস রহঙ্পা 
বাহস্পত্যে পশৌ এষ! হিষোহনুধাক] প্রদানানামিতি খণ্ডে ডল 

অতি যদর্ষ্যে। অর্থাত্তমৃত্থিয়া উপবাচঃ লচন্ত ইতি। এধৈবাশ্বিনশঙ্্ে গর 

গুঝিতঞ্চবৃহম্পতে অভিযদর্ষো| অর্থাদ্িতি পরিধানীয়েতি ॥ 



(অক, ৬ গধযাঃ, ৩১ ধরণ।] ত্রয়েবিংশং সুজ | 
নৈষা সুক্কে পঞ্চদশী__ 

| | থে রৃহম্পতে অতি যদর্ষে। অহা মদ্িভ|তি জরতুগজ্জনেষু। 

৩৫ 

ৰ | 
যদ্দীদয়চ্ছবণ খশপ্রজাত তদস্মহ দ্রবিণং 
জর গা 

ধেহি চিত্রমূ ॥ ১৫ ॥ 

--* অথ পদপ1ঠঃ *-_ 

| | | বৃহষ্পতে। অতি। যঙ্ড। অর্ধ)ঃ| আর্থাৎ। ছ্ামং। বিহাতি। ধাহমৎ। জনেযু। 

| | | | 
যং। দাদগৎ। শনসা। খতইপ্রজত। তৎ। অন্মান্থ। দ্রনিণমূ। দেহি। চিত্রমূ ॥ ১৫ ॥ 

গতপ্রজাত পতোোনোত্পন্প হে বৃহস্পতে! অর্ধ): শেষ্ঠো ত্রাঙ্মণঃ সর্ববান্ কামানতি 
অভীত্য মদ্ত্রক্মবচসং তেজঃ অর্থাৎ পৃজয়েৎ॥ অর্থ পুজায়াং লেটাযডাগমঃ | 'জনেযু রাঙ্ম/ণযু দ্যামৎ দীপ্তিযুক্তং ক্রতুমৎ জ্ঞানোপেতং মদৃব্রহ্ষন্চসং বিভাতি নিশেষেণ 
দীপাতে যচ্চ শবস| বলেন স্বাশ্য়ং জনং দীদয়ং। দীদঘতিদীপ্তিকর্খ্মা। দীপয়তি চিন্রং 
চায়নীযং তুদূত্রহ্গব্সরূপং দ্রবিণং অন্মাস্থু ধেহি নিখেহি। যন্বা অধূ্য উদাবোহপি য়া দণং ধনং অতীবার্থাৎ অদ্দধীত মচ্চ ত্বদ্দত্তং ধনং জণ্ু চল ভোতং কুর্পবাণেষু দীপ্তি- 
ুক্তং কর্মসাধনং চ বিভাতি। যচ্চ ধনং শবসন্ন'দিসমৃদ্ধা দীদয়ৎ স্বাশ্রয়ং দীপয়তি 
তশং ধনমন্থান্থ ধেহি। তথ! ঢব্রাহ্মণম্-_বৃহম্পতে অভিযদর্। অর্াপদতোত যা গরি- 
11তেগঞ্কামো ব্রহ্গব্চসকামেতীববান্টান্ ব্রহ্গবর্চসমর্থতি ছ্যুমদিতিছ্যামদিব বে ক্রহ্গবর্চ- 
গ্ঘহতাতীতিবীব বৈ ব্রক্ষবর্চলং ভাতি যদ্দীদয়চ্ছবস খত প্রঙ্গাতেতি দীদায়েব টব ব্রহ্ষ- 
টং তুদক্মস্ দ্রবিণং গেছি চিত্রমিতি চিত্রমিবনৈ ব্রহ্গবর্টপং ্রহ্ষনচ্চপী ব্রদ্মযশসী 
উবতীতি (এঁৎ ত্রাণ ৪1১১) ॥ (২ম-_-২৩স্--১৫খ)॥ 

ইতি ধিতীয়স্ত ষষ্ঠে একক্রিংশো বর্ণ; | ৩১ । 
ঙ ক 

অথ যোড়শী-- 
| | | | ৭ স্তেনেভ্যে' যে অভিদ্রহস্পদদে নির।মিণে। রিপবো করে জাগৃধুঃ ) 

| | | আদেবানামাহাতে বিভ্রয়ে। হৃদি রহস্পতে ন 

| 
পরঃ সায়ে। বিছুঃ ॥ ১৬॥ 



৬৩৬ খাষদ-সংহিত| | [২ শওুল, ৩ অন্পুা্ণ ২৩ চক) 

--* অথ পদ্পাঠঃ *-- 
জি 

র | 
মা। নঃ| স্তেনেভাঃ। ॥যে। অভি। দ্রুহঃ | পদে। নিরামিণঃ | 

| | 
বিপলঃ। অনেু। জাগৃবুঃ | 

| [ | 
অ]। দেপানাম। ওহতে। বি। ব্রগঃ। হৃদি! বৃহস্পতে, 

ন। পরঃ। সায়ঃ। লিছুং ॥ ১৬ ॥ 

৬ হে বৃহস্গাত! মোহল্মান স্তেনেতাঃ স্ত্যানমন্তি যেষু ইতি স্বেনাক্টোতাঃ তোগছে। 
মাদাঃ তান্ দর্শগতি থে চোরা প্রতহ পাণদ্রেহগ্ট পদে স্থানে নিবামিণঃ নিত বং সমতল 
বিপবঃ হিংসকাঃ সন্তঃ অন্লেধু পরকীষেষু অন্জাগৃধৃঃ অন্িক!জ্ষান্ত ॥ গৃধু অশিচজ্রুগ। 
লিটিরপং ॥ খে চ দেলানাং নিত্রথঃ লি পিশেষেণ বর্জনং॥ ত্রীবলী উঠি ধাতু বর্টান 
বণ্ডেতে য এবং শিল্ধান্দক্ষিণাং পরতিগৃহ্ছাতি নৈনং দরক্ষিণাবলীনাত)তি এ বা? 
দুঃতাদপিপরস্য সর্জনার্ষাতম্। ভৎ হৃদি স্বকীয়ে হদযে আ 'ওহাতি আবি তেব 

যাগান্ গ্রতীংশ্চ ন করবামেতি মগ্ন উতি যাবৎ তেছ্যোহক্সান যা দ! ইচি সংয্য। 
যে পুমাংসঃ লায়ঃ লামময়ানবতঃ পরঃ পরল্তাদ৮5তকুটং স্যম ফন্্রক্ষেপ্রং | সাম তো পে মত 
আতে (টত* সং ৬৬1৩) ন নিছুর্ণ জাশস্তি কিন্ত সর্বসাগকং মমন্থাসেন [বহদেংকান 

শ্তেনেভ্যে। মাদাঃ॥ (তম ২৩শ্ ১৬) ॥ 

ূ অথ সগ্ুশী-__ 
ূ | ০:24 ূ 

বিশ্বভ্যে। হি তব! ভূবনেভ।স্পরিহষ্টাজনৎ সায়ঃসাম়, কৰি)। 

| | | ] | | 

স পণচিদৃণয়। ব্রহ্ধণস্পতিদ্রহো ধত্ত। মহ খাতস্য ধর্তরি | ১৭1 

০ আাথ পদপাঠিঃ ০ 

| | | | | 751 কিঃ লিশ্বেভাঃ। হি। ত্ব।। ভুলনেভাঃ। পরি তৃষ্টা। অজনৎ। লায়ঃহসামঃ | রি 

| 
| | | র | ১৭1 

নং গণহচিৎ 1 ধণহয়াঃ। অ্রহ্গাণঃ। পতিঃ | দহ হস্তা | মহঃ | খত্তস্য | রর 
বদ ০ 



। অক, ৬ অধ্যায়, ৩২ বর্গ ।] ব্রয়োবিংশং মৃজং | ৬৫৭ 

হে ব্র্মণম্পতে ! তৃষ্টা এ্রজাপতিঃ বিশ্বেজ্যো ভুবনৈত্যম্পরি সবেত্যো ভূতজাতেভ্াং 

উততষ্টং ত্বা ত্বাং অজনদ্ধি অজীজনত খলু ততত্বং সায়ঃসায়: সর্দস্থ।পি সায়ঃ কবিঃ 

কুশ্ে আচ ইরিতি ই প্রতায়ঃ ॥ উচ্চাবয়িতা কর্ভাসি ঘা! কণিঃ ক্রান্তদর্শা হট সায়ংসায়ঃ 

গণি সান্নঃ সারেণ ত্বামজীজনৎ কিঞ্চ সব্রন্গণস্পহিঃ মহো মহত খতস্য যক্ঞন্ত ধর্ভরি 

রকে বঙ্গমানে খণচিৎ স্তোতৃকামমৃণশিল চিনোভাতি খণচিৎ কিঞ্। এণয়াঃ পাপরূপত্ত 
রপ্ত মাপঘিতা পৃথকপ্ভা চ দ্রঃ কন্মণোদ্রেগ্ধ রসুরন্ত হস্ত! ভবেতি ॥ (২ম-২৩হ--১৭খ)॥ 

গু চর 

গড 

অথাষ্টাদশী__. 

| | | | | | 

তব আ্রিয়ে ব্যজিহীত পর্বতে! গবাং গো্রমুদস্থজে। যদঙ্গিরঃ। 
আকা 

| | | | 

ইন্ছে। যুজ। তমম।! পবীরৃতং বৃহস্পতে নিরপামৌজে। অর্ণণম্ ॥ ১৮ ॥ 

-_-* অথ পদ্পাঠঃ *-- 

| | | | | 
বু শব শি। অজিহীত। পর্বতঃ| গবাম্। গোপ্রম্। উত্স | যৎ। অঙ্গিরঃ। 

শক ভপসত পাচ প্ঞজ আপ এছ কহ 

| | | | 
টপ্রেণা। যুজা। তমসা। পরিহবৃতম। বৃহস্পতে | নিঃ। অপাম্। ওন্জঃ। অর্ণবমূ ॥ ১৮ ॥ 

মহিরঃ অন্গরস হে বৃহম্পতে ! গবামালরকো! বলেনাধিঠিতঃ পর্বতঃ তব শ্রিয়ে 

আর্রণার্থং বাছিতীত বিবৃত দ্বারতামগচ্ছৎ ততত্বং যদ্ যদা গোত্রং ইনিত্র কটা চশ্চেতি 

ধমূতর্থে বণ্রতায়ঃ | গবাং লমূহমুদ্স্থজে নিরগময়ঃ | তদা ইন্দ্েণ যুজ1 লহায়েন যুক্তত্বং 

তমসা বৃত্রাস্ুরেণ পরীরতং পরিত আক্রান্তং অপামর্ণনং স্থানভূতং মেঘং নিরৌ্ধ€ 
গিতবামদোযুদস চা ॥ (২ম-২৩স্থ-7১৮৭ ) ॥ 

অথৈকোনবিংশী-_ 

|. | | 
বর্গুণম্পতে ত্বমস্য যন্ত। সুক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব। 

বব | | | | 
২ ততভদ্রং যদবস্তি দেঝ| ব্হদ্ধদেম বিদিথে সৃবীরাঃ॥ ১৯। 



-্ 

৬৩৮ ধাখেদ-লংহিতা | [২ মণ্ডল; ৩ অন্ভসক, ২৩ । 

॥ --* অথ পদপাঠঃ *-- 
ঞ 

ৰ | ] বন্দণঃ। পতে। ত্বম্। অন্য। যত্ত।। আুছ্উত্তন্ত। বোধি। তনয়ম্। চ। স্বিতব। ব্টিত 

| | বিশ্বম্।, তৎ। ভদ্রম। যৎ। অবস্তি। দেবাঃ। বৃহৎ । বদেশ। বিদথে। বংশী |: 

হে ব্রহ্মণস্পতে ব্রহ্গণাং স্তোত্রাপামধিপতে | অস্ত জগতো যত্তা নিয়ামকত্ং বৃ 
* অন্মদীয়মিদং ব্রাহ্মণস্পত্যং সুক্তং বোধি বুধ্স্ব। ত্বং তনয়ং পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণ, নত 
চ জিম্ব॥ জিবিঃ ভীপরনার্থঃ লোটি রূপমূ॥ প্রীণয়। তবাদৃশা দেলা দদবন্তি বত 

 তত।দৃশং বিশ্বং সর্ববং ভ্্ং কল্যাণং ভবতি অতো বয়ং বিদথেইশ্মিন্ যজ্ঞে সুনীরা! খোস্ঠ 
পুত্রপৌত্রাঃ লত্তঃ বৃহৎ গ্রভৃতমিদং স্তোত্রং বদেম ব্ুয়াম । (২ম--২শ৩ম--১৯%)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত ষষ্ঠে দ্বান্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩২ | 
ষ্ গাঁ 

ঙ 

বেদার্থন্ প্রকাশেন তয়োহাদং নিবারয়ন্। 

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াঘ্িদ্াতীর্ঘমহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ 

ইতি শ্রীযদ্রার।জ।পিরাজপরমেশ্বরৈদি কমার্গপ্রবর্ত ক-গ্রীবীরবু্ধ কুপ।লস।ম।গগাদবধার। 

সায়ণাচ[ধ্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে খকৃসংহি হাতাস্ 

দ্বিতীয়।ষ্টকে হষ্ঠোহদ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥ 

উ তৎস ৩ ॥ 



4 

৫ 

থথেদ-সংহিত| | 
০ ই বি ০2০০ 

০ সপ 0 

দ্বিতীয়েইষ্টকঃ। সপ্তমোহ্ধ্যারঃ| 

মা 

জীগণেশায় নমঃ । 

যস্য নিঃখ্বালতং বেদ! যে নেদেঙোহখিলং জগং। 

নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্বাতীর্ঘমহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ 
এ রঙ 

গু 

রি ঠ £ পেস 

চতুবিবংশং সুক্তৎ | 

অথ খধিচ্ছন্দো-দেবতা-বিনিয়োগ-পুরঃসরঃ সপ্তম! ব্যাখ্যায়তে | গাৎপিমদন্ত দ্বিতীয়- 
মনত তৃতায়েইগ্ুবাকে দশঙথক্ানি। তট্ত্রকং সুক্তং ব্যাকৃতম্ সেমামিতি যোড়শ্ং 
দিতীরং সমূ। অত্রা্ক্রমাতে_সেমাং ধোড়শাস্তাঞরিটপ, দ্বাদশী চ টসক্জীচেতি মওলপ্র্ 
[লসদধনঃ দবাদশী ফোড়শ্তো ব্রিটুতো। শিক্টা চতুর্দশজগত্যঃ ব্রাঙ্গণস্পত্যং হেতযুক্তত্বাৎ 
তুহানপরিতাষয়া ইদম|দীনি ত্রাণি সুক্তানি ব্রাহ্গণন্পত্যানি। অস্ত সুক্তন্য দ্বাদশী 
ধা ইজদেবত্যা। চশঝাৎ ব্রাহ্মণন্পত্যা চ। গামান্টবিনিয়োগঃ পূর্বমেবোক্তঃ | বিশেষ 
ঙ্গাদধগন্তবাঃ , (২ম-২৪হ) ॥ 

তত্রৈষ। প্রথম।-_ 
ূ | | ূ | ও. খেগামাবডি প্রস্থতিং য ঈশিষেয়। বিধেম নয়া মহাগির| | 

| | 
ধথা নে। মীট্ানৎস্তবতে পখা তব বৃহম্পতে 

| ৬০] 
লীমধঃ মৌঁত, নে। মভিমূ॥ ১।॥ 

ক 



৬৪৪ খখেদ-সংহিত| | [হ মণ্ডল, ৩ অন্ুবাক, ২) এ 

--* অথ পদপাঠঃ *-. 

1 ৰা লঃ। ইমাম্্। অবিডটি। প্রহভূতিম। বঠ। ঈশিষে। 

| 
অয়া। বিধেম। নবয়া। মহা। গিরা। 
ওযা খা রচ গজ 

| | | | | ষথা। নঃ। মীচ্বান। ভ্তবতে। সথা। তব। বৃহস্পতে। 

০৫ 

| 
সীলধঃ। সঃ। উত। নঃ। মতিম্॥১॥ 

হে বৃহস্পতে ! যন্বং ঈশিষে লর্বস্ত জগত ঈশখরো ভবলি সত্তবং উমমসসগীগ পরি 
প্রকর্ষেণভৃক্কাং স্ততিং অবিড.টি প্রাগ্রহি॥ অবতেঃ প্রাপ্তার্থন্ত লোটো 5 এগ ॥ বং বা 
অয়া অনয়া। ছান্দপো বর্লোপঃ। নবয়া নৃতনয়। গ্রতাগরঘা মহ|। মত তা 1971 বেদবগ্য। 
স্ততিলক্ষণয়া বাচা বিধেম পরিচরেম । বিধতিঃ পর্চিবণকর্ধ্া উত আপিগ তদম।সং হে 
মীঢ্যান্ সেক্তাস্ততের্ববিত! কর্তেতি ঘাৰৎ | তব সগামিঞভূতঃ সন্ সু দেশ ০১ নং 
কামনয়া স্তবতে ত্বাংস্তৌতি হেবৃহস্পতে! বৃহতো বর্ষণে! সন্ন্ত মন স ও, (নং 
মতিং তদতিমতং ফলং লীষধঃ লাধয় ॥ ছান্দসে লুঙ» এতদ্রপম্ ॥ (২ম - ১৪৮ ১২)। 

অথ দ্বিতীয়।-_ 

| | ডি | 
যো শস্ত্বান্যাণমন্ন্যেজসেঙাদদ মন্ট্যুন। শম্বরাণি পি। 

| |- | | | | 
প্রাচ্যাবয়দচ্যুত| ব্রহ্মণস্পতিরাচাবিশদ্বস্ুমন্তং বি পর্বভম।২। 

-* অথ পদপ|ঠঃ *__ 

|. | 1 | | 
যঃ। মন্ত্রানি। অনমৎ। নি। ওজলা। উত। অদদঃ। মন্থানা। শধবাণি। থি। 

| | 
প। অচ্যবয়ৎ। অচ্যুতা। ব্রহ্ষণঃ। পতিঃ। আ। | 

খু | রিড 
অবিশৎ। বনুহমস্তন। বি পর্ববতম্ ॥২। 



হ শইুকা ও শখার। ১ শর্গ। | চতুর্বিংশং সৃজতং | ৬৪১ 
যে ব্র্মণন্পতিঃ নম্তামি নমনীয়ামি রাক্ষসাদীনি ওঞলা বলেন শ্ঠিনমৎ নিতরামনম্য়ৎ গ্রহবীভূতান্তকরেনৎ। উত অপিচ ন ব্রহ্মণস্পতিম ন্যনা মন্থুনা দেন বা মন্থান্বশিতেদর্শপ্তি- কর্মণঃ ক্রোধকর্মাণো বধকর্মণো বেতি যাস্কঃ (নিও ১০1২৯) শংবলাণি মেঘন/টিতৎ 

মেঘান ব্যদরদ্দঃ বর্ষণার্থং বিদারিতশান ॥ দ্রবিদাবাণ। ইতান্মাবৃষঙলুগস্তকডোতদ্রপম্॥ 
তদনস্তরং আচ্যুতা অচ্যুতানি নৈশ্চল্যেন মেপেলস্থি তানাদকানি প্র-চ্যালযৎ এ্রকর্ষেণ গময়ৎ মেথানিরগময়দিভ্যর্থঃ,। তথা বসুমন্তং গোরাপধণবন্তং পল্দতঃ নলনায়াসুপেণ লিলম্বারে 
পিগানার্থং নিহিতং শিল্োচ্চয়ং আচ আশ্গিমুখ্যেন চে | চ শন্দশ্চেদর্ঃ। সমুচ্চধার্থ- 
হেতু চবা যোগে প্রথমেতি পুর্ববস্ত।চ্যাব যদিতাস্টছাদাত্তত্বং স্যাৎ। গাগ্ চ সন্বান্রদ।তত্বং | 
চেদর্থেতু নিপাতৈরদ্যদিহস্তেতি নিঘাতপ্রতিষেদঃ ॥ সদা স্যবিশৎ নিশেবেণ গ্রনিশতি তা|শীং তদ্গোরূপং ধনং প্র।প্রে!দিত্যর্থঃ ॥ (২ম-২৪স্ব--২৭ ) | 

ঝ ০ 
ঞ 

অথ তৃতীয়।__ 

॥ | ূ 1 টু তদ্দেখণাং দেনতমায় কত মশখুন্দহল'ব্রবন্ত বলত | 

| | | | | | উদগ! আ।জদন্িশছ দ্মাণ বলমগৃত মো ব্যচক্ষয়ৎস্ব; ॥ 5 | 

-* ভাথ পদপাঠঃ *-- 

[ | | | | হও দেলানাম। দেলইতমায়। কত্বম্। অশ্রগলল্ | দৃহন!। শবদন্ত। নীলত্া।, 

| | | উতৎ/ গঃ। আজত। অভিনৎ। ব্রহ্ধণ!। বলম্। অগৃগৎ। 

| ! 
তমঃ | বি। অচক্ষয়ৎ। শ্ব১বিতিস্বঃ ॥ ৩ ] 

দেলানামিক্্াদীনাং মধ্যে দেবতমায় অতিশয়েন দানাদিগ্তণযুক্তায়। যষ্টার্থ চতুথাঁ। ঈদৃশক্ত ব্ষণস্পতেপ্তংকব কর্তব্যং কর্ম। কিংপুনস্তদিতি চেুচ।তে -দুঁহল। দৃঢা'ন পর্বতাদীনি রা প্রতিহর্ষণয়োঃ | অস্য বলেন শ্রথি্ানি বিখ্লাছন। তথা নীলিতা 
রঃ সব দটীরুভানি বৃক্ষারদীন তি ছি সংস্তম" ম্মুণানিতি 
লেন গহৃতা এ সরদস্ত 090 ব্রদতিমূ দূতাপকর্মা। অপিচ স ্র্মণস্পতিঃ 
মানীয়েন  শান্ৎ অজগতি ক্ষেপণয়োঃ দেলান্ প্রত্যুগন্ধমত। তথ! ব্রঙ্গণ! যন মন্ত্রে ৭ বলং লব্বস্যাবরকমন্জুরং অভিনৎ মন্ত্রামধ্যেনাতৈতলীং | তদনস্তরং খথেদ২য় অষ্টক--২৪শু_ ৮. 

রি 



৬৪২ খাধদ-নংহিত। | [২ মগ্ুল, ৩ আনগবাক, ২৪ হৃকত। 

বলেনোৎপাদিতং তমঃ ধ্বান্তং অগৃহৎ। গুহু সংবরণে। গুঁমনৃশ্বীমকরোত। তন 
স্বরাদিত্যৎ ব্যচক্ষয়ৎ তমসো নিরাকরণে তন্থমদর্শয়ৎ চষ্টিঃ পশ্ঠতিকর্খমা ॥ ৩) | 

অথ চতুর্থী__ 

ূ | | | 
অশ্ম।স্যমনতং ব্রহ্মণস্পতিম ধুধারমভি যা'মাঁজমাতৃণং | 

| ৮4 | | 
তমেণ বিশ্বে পরপিরে দূ শে বহু পাকং পিগিচুরুৎসমুন্িণম |) 

-* অথ পদ-পাঠঃ *-_ 

[ | | | | 
ভাশাহতাস্তম্। অবতম্। ব্রন্ষণঃ। পতিঃ। মধুইপারমূ। আতি। যম্। ওজস।। অন 

আর আক 

| | 
তম্। এল। নিশ্বে। পপিবে। স্বইহদৃশঃ। বভ। 

| ] | 
সাকম্। দিলিচুঃ। উতৎসম্্। উদ্রিণম্ ॥ ৪ ॥ 

ব্রহ্মণস্পতি: ত্রঙগীণে! মন্থস্ক পতি? পালধিতা দেব: অশ্মাস্যং অশাবদুত হরাস্াম চাস 

আশনবন্তমান্তন্দনপন্তমিতি (নিৎ ১*১৩)। ব্যাপনবন্তম আসেচনণন্তমাহ তর 

মধুধারং মপুম দিত উদকপালা যন্ত তাদুশম্ অবতং আনন্তা্ততং বিস্তৃগং বং থেণ ও 

বলেন অভ্যড়ণৎ। উত্তর হিংসালাদরয়োঃ অহিংসীত | বর্ষণার্থমবধী|ৰ তাণং| তের গে 

বিশ্বে সর্বে দূ শঃ শ্বরাদিতাঃ তস্ত সন্বন্ধিনো দ্র্টাবে| রশ্ময়ঃ পপিরে ঘন্মকালে পিনগ্ধে দে 

ুষ্টন্যাদকম্য পানান্তমেলপিনস্তীত্রাচাতে। তে চ রশায়ো বর্ষাস্থ উৎসং উৎসেচনবন্তং উরি 

উদকসন্তং মেঘং সাকং সহ যুগগদেপ বহু সিলিচুঃ ঘশ্মকালে যৎ গীতং তাতাইপি বত 

লহত্রগণিতং লিঞ্চনভ্ীতার্থঃ ॥ (২ম--২৪সু--৪) ॥ 

অথ পঞ্চমী-- 

| | | ৰ 
লন! তা কাচিভডভুবন। ভবীত্ব। মাস্ভিঃ শরস্তিছ্রো বান্ত 11 

] | "| ূ রঃ ৫. 
অযতন্ত! চনতে। অন্দনাদিগ্া। চকার বয়ুন। রহ্মণ্পতি ৃ 



হ অক) ৭ অধ্যায়। ১ বর্স।] চতুর্বর্বংশং সুক্তং | ৬৪৩ 
-- অথ পদ-প1ঠঃ *-_ 

| 
প্না। তা। কা। চিৎ। ভুবনা। ভবীতা। ম[ংহভিঃ। 

] | রর শরৎ্ইভিঃ | ছুরঃ| বনস্তু। বঃ। 
স্ভঞ এ আপ জপ 

ৰ 
| | | অমতস্ভা। চরভঃ। অন্যত্অন্যৎ | ইৎ। যা উক্।ন। বধুন। শ্র্ণঃ | গতি ॥ ৫ | 

হে খহিগযজমানাঃ! বো যুহ্মদর্থৎ লনা সনাভনানি শা শালি কাচিৎ কানিচিং 

ওরন্ষণম্পতেঃ গ্রজ্ঞানানি ভুবনা তুবনানাং॥ স্থপাংস্ুলুগিতি মষ্ঠয।লুকৃ॥ 'ভূসন|নাযুনকা নাং 'বীন্বা 

ছান্যাণাং দুবো দ্বারাণি মান্তিঃ মাসৈঃ পদ্দন্লিতা।দিন| মাসশন্প্ত মাস্ভাবঃ। স্বতবম্ম/গোষসাঁং 

চইয়ুতে ইতি তত্বম্॥ শরডিঃ সংবত্সৈশ্চ বরন্ত বিবুথন্থ তকালে বর্সণার্ণং মেঘদা লণ্।দবা- 
টন্তাতার্থঃ। কানি পুনস্তানি ব্রঙ্গণম্পতিষ্য।বানি লযুল] | জ্ঞাননাটৈতং। জগানানি মন্বপিসয়!শি 
চকার কৃতসান। তদনস্তরং অযতন্তা আযতখালো অগ্রগাডী উক্টো লে।কৌ ছোঁন্চ পৃথিবী 
চ অন্ঠদগ্ঠদিৎ অন্যদগ্থদেব পৃথিবী বৃট্টিজলং দিবাসুদং ছোঁঃ উদ্ককাাং হণিল ক্ষণং পার্সিব- 
মং এবং পরস্পরন্যতিহারেণ চরতো ভুঙ্জাতে। চরগতিতক্ষণয়োঃ ॥ (২ম-২৪ন ₹৫খ)। 

ইতি দ্বিতীয়স্ত সপ্ুমে প্রথামা বর্গ ॥ ১। 

তাথ মষ্ঠী__ 
| | | | | তচিনক্ষন্তে। অভি যে তমানগুটিধিং পণীন।ং পরমং গুহাহিতমূ। 

| | | | | তে বিদ্ব'প: প্রাতিচক্ষ্যানৃত। পুনরধ্যত উ আয়ন্তর্দীযুরাবিশম্ ॥ ৬॥ 

_-* অথ পদ্দ-প12 ০ -- 

| 
অভিইনন্ন্তঃ। অভি। যে। তম্। আনশুঃ। নিইপিম্। 

| পণীনাম্। পরমম্। গুহা। হিতম্। 

ৃ | | | | | | ডে। খিচ্বালঃ। প্রতিইচক্ষ্য। অনৃভা। পুনঃ। যতঃ। উইং ৬] 1 

| | মারন। তৎ। উৎ। ঈঘুঃ। আহশম্॥ ৬॥ 



৬৪৪ | সধেদ-মংহিতা | (২ মণ্ডল, ৩ অগসাশ, ২৪ সু 

গোপমৃহে পণিভিরহরৈরপন্ৃতে লতি পণীশাং স্থানং পরষাখা যাদের শুন্যা জা 
বরহ্মণস্পতিনা স্থষ্টা অঙ্গিরপস্তৎস্থানং প্রাপ্য গোসমৃহং পণিভিনিল্সিতা মায়াশ্চ ৃষ রা নিবাসস্থানং স্বহস্তোডুঁতেনাগ্সিনা দগখধব! প্রত্যাগচ্ছন। তদ্দেতৎ ব্চেনোচ্যতে | তিন 
অভিতো গচ্ছন্তে! যেহঙ্গিগসঃ তং নিঞ্চিগোলমুহরূপং নিধানং ধনং পরমমুতকুষ্টং পণান। ৷ তৃতীয়ার্থে ষ্ঠটী। পণিতিঃ গুহা গুহ।য়াং হিতং নিহিতং স্থপিতং অভ্যানশুঃ অভিলক্ষ্ান ৫ 

" প্রাপ্তবস্তঃ | শিচ্বংপোহনিজ্ঞত্তেহগ্গিবসঃ অনৃতা আনৃতানি অসুটরঃ কৃতা মায়া; গ্রতিচক্ষা | আবিশং আনু" গ্র;বস্ুং যত উমত এব স্থানাদায়ন অচ্ছগন্ তংস্থানং পুনরুদীযুঃ উদৃগচ্ছ 
উৎ্ককর্ষেণ প্রাপ্ত।ঃ ॥ (২ম-_২৪স_ ৬খ্)। ৯ 

এ চি 

০ 

অথ সপ্তমী-_ 

| ] | | 
ধঙাবানঃ প্রত্চক্ষ্য!নৃত। পুনরাত আহস্ুঃ কবয়ো মহস্পথ। 

| | পু | 
তে নাহুখ্যাং ধমিতমগ্নিমশ্াণি নকিষমে। অন্যযরণে। জভ্ঠিম ৭! 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| ও | | ] 
থতহবানঃ| প্রতিহ১ পা আঅনুহা। পুনঃ আ।। অভঃ। 
কথ পাপী 

| 
তস্ুঃ | কবয়। মৃহঃ | পথঃ। 

| | | 
তে। বাহুহশ্যায। পধ্মিতম্। আগ্রিম। আখানি। নকিঃ| 

সঃ। আন্তি। শরণ গচ্ঃ | হি। তম্॥৭ ॥ 

খতনানঃ খতমিতি লত্যনামণেযং তপন্তঃ কবয়ঃ ক্রাস্তরশিনঃ সর্নমজঞ। অগ্গিবগঃ খু 

অনৃতানি প্রতিচক্ষা পৃর্ব্বো জপ্রক্কারেশ দৃষ্ট' অতঃ আত্মা স্থানাৎ পুনরাঙ্দিগমিষপঃ মহষ্গথে 

মহতো মার্গান্ প্রতি আতম্থুঃ অবতাস্থিরে । অবাতষ্মানাশ্চ তে ঝাহুতযাং হা ধস 

মন্থনেনোৎ্পাদিতং প্রজ্মালিতং তমগ্রিং অশনি পণীলাং নিবাপভৃতে শিলোচযে রর 

দগ্ধং ত্যনতনস্তঃ পলু। অরণঃ অরমায়িতা দ্াহেন ছুঃখকাদী গোহগ্রিঃ পুর্বং তত্র নকিঃঠিন 

বিগ্ততে। অবিগ্ভমানমাগং শ্বসামর্থ্যাদুৎপ|গ্ঘ তত্র গ্রচিক্ষি পুরিত্যর্থঃ ॥ ( হম_২৪স-111 
এ 

। গজ 

ক 



॥ অই অপ, ২ বর্গ |] চতুর্বিংশং সুক্তং। ৬৪৫ 
.. অথাষ্টমী-_ 
| ] | ধতগোন ক্ষিপ্রেণ ব্রহ্মণম্পতি্র বগ্টি প্রতদস্মোতি ধরনা। 

| ০০] | | | 
তন্ত সাধ্বীরিষবে যাভিরম্ঠতি নৃচক্ষসো দুশয়ে কণয়ে। নয়ঃ ॥ ৮ ॥ 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| তংজোন। ক্ষিপ্রেণ। ব্রহ্মণঃ | পতিঃ। মত্র। বষ্টি। প্র। তৎ। অগ্্োতি। « হ্বনা। 
| ] রি | | ] তস্ত। সাধবীঃ। ইধবঃ। যাতিঃ| আন্ততি। নৃ্চক্ষস£ঃ | দশযে। কর্ণহযোনয়ঃ 8 ৮॥ 

গতজোন খতং লত্যমেব জ্যায়ন্ত তেন ক্ষিপ্রেণ ইবুণাং ক্ষেপকেণ ধন্বন ধারণভূতেন 
যায ব্রহ্দ্পতিঃ ব্রহ্মণে। মন্্স্ত পালয়িত! দেবঃ মত্র মন্বিন বিষয়ে বটি কা 
গ্রাত প্রকর্ষেণ ব্যাপ্রোতি আশ্বোতেব্যতায়েন পরস্মৈপদম্। তস্থ 
[বো ভবন্তি। যাভিরিযুতিঃ ব্রহ্মণস্পাতরশ্ুতি রাক্ষসাদীন ক্ষেপতি। 
নগ্যতঃ। উপলক্ষণমেতৎ। সর্ববজ্ঞন্ত ব্রহ্মণম্পতেঃ দৃশয়ে দর্শন 
ধখোনয়ঃ খোজেন্র্িয়েণ গ্রাহ্থ মন্ত্রপূতা আকর্ণক্ট। ব| বাণাঃ 
২ সাধহ|৩ ভাবঃ॥ (২ম-২৪--৮খ৭)। 

মযতে তৎ- 
ধতুধঃ সাধবাঃ সাপিকাশ্ত 

কাদৃশ্স্থাঃ ! নৃচক্ষলঃ 

[য় জ্ঞানায় জাতাঃ 

ব্রন্মণম্পতিশ্মন্তৈরেব 

অথ নবমী-__ 
| | | | | সঠংশযঃ সবনয়ঃ পুরোহিতঃ স ষতঃ স ধুধি ব্রহ্মণ্পতিঃ। 

| [ | টন য্ধাজং ভরতে মতী ধনাদিংপূর্ধ্যস্তপতি তপ্যতুরথ। ॥ ৯ ॥ 
--০ অথ পদপাঠঃ ০-- 

| সঃ] লমইনয়ঃ | লঃ। বিইল্ষঃ। পুরঃইহিতঃ 1 নঃ। 

| | ] মহস্বতঃ। লং। যুধি। ব্রহ্ষণঃ। পতিঃ। 

দর | |. | | *.. ২৭। বাজম্। ভরতে। মতী। ধনা। আং। ইৎ। হুর্যযঃ | 

| * স্বগতি। তপ্তুঃ। বৃথা ॥৯॥ 



৬০৬ খখেদ-সংহিত। | [ ২ মণ্ডল, ৩ অন্সাক,২৪ বা 

পুরোহিতো! দেবৈঃ পুরভোহত্র স্থাপিতঃ ল ত্রন্মণস্পতিঃ লংলয়ঃ বিশরিষ্টানা, মা 
লঙময়িতা ভবতি | বিনয়ঃ স্গতানাং বিবিধং নেতা পৃথক্র্ভাপি ল এব যথা ল সটতঃ শো 
স্তেতৃভিঃ স্বতশ্চ ভবতি। তথাযুধি সংগ্রামে স স্তেতনামনুগ্রহায় প্রাত€লভীত শে 
যদূ যদ| চাক: চষ্টেঃ ক্ষমতের্ব। সর্বস্য দ্রষ্টা লর্ববসহো| না ব্রঞ্গণম্পতিঃ বাজমঘং মনা ননী 
প্রশস্তং ধনা.ধনং চ স্তোত.গামর্থায় ভরতে বিভর্তি বৃষ্িত্বারা পোষয়তি। আরদং এ 
ততপ্যতুস্তাপকঃ সুর্ধ্যঃ বৃথা অনায়ালবচনমেতৎ অনায়ালেন তপতি দীগাতে। ্রশ্গকপাগ 

দত্ৈরশ্ৈ্ধনৈশ্চ যজ্জস্য সিদ্ধত্বা দ্বয়ং কেবলং হবীংষি ভূর্জান এব বর্তুত ভন ॥১। | 

অথ দশমী__. 
| | | | 

বিভু প্রভু প্রথমং মেহণাবতে। বৃহস্পঙেঃ সু ৃ 

| | | | 
ইম| মাতাণি বেন্যস্ত বাঞিনে! যেন জনা উভয়ে ভুপ্ধাতে 141 ৯] 

--০ অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | 
বিহভু। প্রহ। প্রথমম্। মেহলাহবতঃ | বৃহস্পতি | আহ াদিন দি 211 

সি, নি আক 

| ] | | | | | 
ইমা। সাতানি। বেন্তন্ত | বাজিনঃ। মেন। জনাঃ। উভযে। ভদ্বাতি। 11511 ১51 

7 » চ্ানি নি চা খা 
51011] 81তভান 

৭ বিভূ বিভূনি ব্যাণ্ডানি প্রত প্রভৃণি পৌঢানি প্রমং প্রথমানি 

মেহনাবতঃ বর্ষণলতে! বৃষ্টিগ্রদশ্ত বৃহম্পতেঃ বৃহাতো মন্ত্রহ্ত পান যহঃ ধন সত ৭| 

বিদ্লূ লাভে । সুবিদেঃ কত্্রন্॥ নুষঠুণন্ধব্যানি স্বিদত্রধ ধলং ভবঠাত দত বা 

রাধ্যানি লম্যকৃসাধনীয়ানি প্রাপ্তবা।নীতি যাবৎ । ইমা সাতালীমানি নানি বেগ কমণীয 

বাজিনোইন্নবতো বৃহস্পরতেঃ | তৃতীয়ার্থে ষ্ী। বৃহস্পর্তন। দন্তানি যেন দানে টিভযে তা 

বিধ। জনাঃ ম্তোতারো মলমানাশ্চ দেবামল্ুষ্যাশ্চ বা বিশে। নিবিষ্টাঃ সাগ্তা ুষ্ভতে (ষ্ঠাগান 

জভত্তে তৎসব্বং বৃহম্পতিন। দত্তমিত্র্থঃ ॥ (২ম--২৪স ১০৭) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত লণ্ডমে দ্বিতায়ো বগি ॥ ২ ॥ 
হী হী 

চি 

অখৈকাদশী-_. 
ূ 

ক্ষিথ। 
| | | /31 | 

যে। বরে বুজনে বিশ্বথ। বিভুমহ|মুরথঃ শখগা। বণ 

| যারা ঢা 

দেবো দেঝান্ প্রতি পপ্রথে পৃথ, বিশ্বেছুত। পরিভূত্র দম্পতি 



২ কাটুক, ৭ কাধ্যায়। ২ বরগ। ] চতুর্বিংশং সৃক্তং | ৬৪৭ 

»-০ অথ পদপাঠঃ *-.. 

| | রি ০ ] ] মু) অবরে। বৃদ্ষনে | বিশ্ংগা। বিহভুঃ | মহাম্। উ' ইতি। বঃ। শবল!। বব!) 

| | লঃ। দেবঃ | দেলান্। প্রতি । পপ্রথে। পৃথ। বিশ্বা। ইৎ। 

| | উঁইতি। তা। পরিহভূঃ। ব্রহ্গণঃ। পতিঃ ॥ ১১ ॥ 

নিখখ|! সর্ধপ্রক্াবেণ লিভুর্বধাপ্তঃ রথে। রমধিতা] শতেতব্যো বায়ে! ব্রহ্ম ণম্পতিঃ 
ঘলবে নিক্ুষ্টে বুনে বর্জানতেতুভূতে বলে বর্তমানং ছুর্ববগমিতি যাৰ মহামু মহান্তং চ॥ 
টান্নগো বর্ণলে।পঃ ॥ উভয়পিধং স্তে।তারং শবসা আহ্মীয়েন বলেন ববক্ষিথ বোঢ়,মিচ্ছতি পণ বাতি মাপৎ॥ বহতেঃ সন্তস্ত লিটো তদপং পুরুমবাতাষঃ | ল দেবে দান। দি- 
টযুজঃ দেনান্ প্রাত সর্ধেধাং দেশানাং প্রতিনিপিঃ লন্ পৃধু পপ্রথে অতন্তং প্রথতে। 
শশা পাপা ভিনঙাতি যাবৎ । যন্মাদেবং ভম্মাৎ বিশ্বেছ:সর্রবাণ্যেন তা তানি সর্ববাণি 
15 হান গণিইঃ গরিজবন্ অভিভবন্ বর্তত ইতি শেষঃ | (২ম-২৪সৃ-১১খা)॥ 

ক চি 

ঁ 

অথ দ্বাদশী-_ 

| | | | বিশং সতভ্যং মঘবান। যুঝোরিপাপশ্চন প্রসিনস্তি ব্রহং বামৃ। 

্ রর | | গসোব্র্গণস্পতা হবিনোন্নং যুজেব বাজিন। জিগাতম্ ॥ ১২ ॥ 

--* অথ পদপ!ঠঃ *- 

। 
| 

নিখম। লতাম্। মঘহবান]। যুলোঃ। ইৎ। আপঃ। 

টন । প্র। মিনভ্তি। ত্রভম্। বাম্। 

টা ইন না ্ ইত ল্গতী ইতি। হবিঃ। নঃ। অননমূ। মুজাইইব | বাজিনা। জিগাতস্॥ ১২ ॥ মি অর 

সানা মঘমিতি ধনলাম তত্বস্তাবিন্্রা ব্রহ্গণম্পতী যুবোরিৎ যুবয়োরেষ বং দা শ্েত্রং লত্যং যথার্থং স্তত্যায়গ্যদৃগুণজাতং প্রতিপাগ্ভতে তত সর্ধ্বং 
গেন্সি্মানমের গ স্বারোপিতমিস্তযর্থঃ। তথা চনেতোতৎ পদদয়সমুদ্রা়ঃ উকপদ্যং- ঢাপকষাশ্রদ। |য়িকং। যস্থেবশবন্ত পুর্বপদেন আপশ্চ আপোহপি উপলক্ষণমেতত। 



৬৪৮ ধখেদ সংহিতা । [২ মণ্ডল, ৩ অনুাক, ২৪ হৃ 
এতছুপলক্ষিতানি লর্ব্ধাণ্যপি ভূতানি বা যুবয়োব্রতং কর্মনগ্রমিনত্তি ন হিংসন্তি। মী 
হিংসায়াম্। পক্রৈয়াদিকঃ মীনাতের্নিগম ইতি হৃত্বত্বম॥ হে ইন্দ্রা ব্রহ্মণম্পতী নোইস্থা 
হুবিরচ্ছাভিমুখ্যেন জিগাতং গচ্ছতম্ আগচ্ছতমিতি যাবৎ ॥ জিগাতিরগতিকর্ম। জৌহো্া 
দিকঃ ॥ তত্র দৃষ্টাত্তঃ _যুদ্ধেব বাজিনা যুজা রথে নিযুক্তৌ বাজিনৌ বেজনবস্তা বশ অং 
প্রতি যথ! শ্বয়মেব শীন্ং গচ্ছতন্তদ্বৎ শীঘ্্রমাগচ্ছতমিতার্থঃ। যুজেবেত্াত্র সপাং ুুিঠি 

গ্রথমাদ্বিবচনস্তাকারঃ। তৃতীয়ায়।ং হি লাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদান্তত্ম্ ॥ ১২। 

অথ ভ্রয়েদশী-__ 

| | | | | 
উতাশিষ্ঠ। অনুশৃ্ন্তি বহযঃ পভেয়ো বিগ্রে। ভরতে মভীগথ। 

| | | | ৃ | 
বীলুদেষা আনুবশধণমাদদিঃ লহলাজী সমিথে ব্রহ্মণম্পতিঃ ॥ ১৩। 

--* অথ গপদপাঠঃ *-_ 

| | ] | | | 
উত। আশিষ্ঠাঃ | অনু! শূর্থন্ত। বহুয়ঃ। সভেয়ঃ। বিপ্রঃ। আনতে, মতী। ধনা। 

সপ পস পা শপ কক | 

| । | 
বীলুহত্েষাঃ। অন্থু। বশা। খণম্। আহদদিঃ | সঃ। হ। 

| | 
বাজী । লম্হইথে। ব্রঙ্গণঃ | পতিত ॥ ১৩। 

উত অপিচ আশিষ্ঠাঃ আশুতরাঃ শীপ্রগামিনো নহয় ভাঙ্বনটৈতৎ লোথাত 

ব্রহ্মণম্পতেরশ্বা! অন্ুশূর্থন্তি অন্মাভিঃ কৃতং স্তোত্রং অন্রক্রমেণ শরন্তি। যত্বা ব্রহ্মণতিন। 

কুতমন্থুশাসনং শৃণ্স্তি অতন্তে তমপ্মদীয়ং যজ্ঞং প্রাপয়ন্ত্িতি শেমঃ| সভেম়ঃ সভায়! 

লাধুঃ ঢশ্ন্দশীতি ঢঃ। বিপ্রো মেধাবী অধ্বর্ধার্হোতা বা মতী মত্যা মননীযেন স্তোগ্রেণ। 

ন্বুপাংসুলুগিতি পৃর্বগবর্ণদীর্ঘঃ ॥ ধনা হবিলক্ষণানি ধনানি তন্মৈ ব্র্গণদ্তযে তর 

বিভর্তি লম্পাদয়তীতি যাব । যত্বা স্তেত্রেণ ধলানি ভরতে বিভত্তি গোষরাত অত 

বীলুঘেষাঃ বীলুন্ ঘুঃ।ন প্রবলান্ রাক্ষসাদীন্ ছে্টীতি তাদৃশে! ব্র্গণস্পতিঃ রী 

যাগোঃ ॥ সুপাংন্ুলুগিতি ফষ্ঠযালুক্ খত্যক ইতি গ্রকুতিতাবঃ ॥ খণং তশ্মা ভিজ 

ওবদানন্ত ধা 
প্রদেয়, অবদানাতবকং অনু অন্গুক্রমেণাদদিরাদাতা ভবন্িতি শেনঃ। 

চ তৈত্তিরীয়ে ক্রিতিধণন বা জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ খষভা ইত্যািনা ( তৈ* সং ৬৩১৭) 

ম্প্টমায়াতম্। যথা অন্গুরানুগণ্যে বশ! বশন্ত কামস্ত।ভিলামন্া স্ৃগুণং আদাতা রে 

যোজ্যদ। হশবঃ প্রলিত্ধো। ল খলু ব্রহ্মণস্পতিঃ সমিথে সংযত দস্তা 

ইতি লমিধো যজ্ঞঃ তশ্মিন্ বাগী অন্পবান্ তন্মান্ধবিষ আদাতা ভবব্বিত্যর্থ; | ১৩। 



| ২ টক) ৭ অধ্যায়, ৩ বর্গ । ] চতূর্বর্বংশং সৃক্তং | 

অথ চতুর্দশী. 
৬৪৯ 

টিন পু ূ 
্রক্মাণস্পতেরতবদ্যখাবশং সত্যো মন্তুর্মহি কর্ম্দাকরিখ্যতঃ। 

| | 
যে! গা উদাজত স দিবে বিচ।ভজন্মহীব রীতি; 

] ] 
শধসাপরত পৃথক ॥ ১৪ ॥ 

--* অপ পদ্পাঠঃ *-- 

ৃ | | 
বন্ধণঃ। পতেঃ| অভবৎ। যথাইবশমূ। লত্যঃ| মন্থযুঃ। মহি। কর্ম। করিষাতঃ| 

ও খড় ওটি 

| 
যঃ। গাঃ। উৎইআজৎ। লঃ। দিবে। বি। চ। অভঙ্কং| 

| | 
মহীহইব। রীতিঃ। শবসা। অলরং। পৃথক ॥ ১৪ | 

মহি মহতৎকর্শকরিষ্যাতঃ ব্রহ্ষণস্পতেঃ মন্ত্ঃ মননসাধনো মন্ত্ঃ ক্রোণে বাঁ যথাবশং 
যাকামং লতাং অবিতখোইভবৎ ল যথা কাময়তে তথাকরোতীত্যর্থঃ। যে বরহ্মণম্পতিঃ 
পনিভিরপন্ৃত| গাঃ উদ্াজৎ উদগময়ৎ গুহায়! নিরগময়দিত্যর্থঃ স ব্রহ্গণম্পতি: দিবে 
হলোকায় তত্র ত্যেত্যো দেবেত্য ইত্যর্থঃ ব্যভাজচ্চ তা গা বিশক্তাশ্চাকরোৎ। নম চ গোঁ 
দমৃহঃ মহীবরীতিঃ মহতী গুতিরিব ॥ রীঙ্ অবণে ॥ যথা গঙ্গাদীনাং আ্োতঃ বিভক্তং 
নং নিয়দেশ|ভিযুখং প্রসরতি তা শনস! আত্মীয়েন বলেন তত্তদ্েবগৃহং পৃথক্ বিভিন্নং 
অপর অগচ্ছৎ ॥ (২ম--২)শ্_-১৪৭) ॥ 

অথ পঞ্চদশী-_ 

| | | | | 
এক্ষণস্পতে স্থযমস্থ বিশ্বহার।য়ঃ স্যাম রথ্যে। ৩ বয়ম্বত2। 

. | রী ] | | বারে বীবা'। উপপৃংগৃি নম্তং যদীশানে। ব্রদ্ষণ 

| | 
বেষি মে হৃবমৃ॥ ১৫॥ 

খ্থদ২ অষ্টক--২৪-২৫স_-৯২ 



৩৫ খখেদ-সংহিতা। [২ মণ্ডল, ৩ অন্ুবাক, ২৪ হক 

--* সাথ পদগপাঠ।ঃ *-_. 

| | 1. ব্রন্ষপণঃ | পতে। ছুহ্যমন্ত। বিশ্বহা। রায়ঃ। ম্যাষ। রখ্যঃ। বত । 
রি সি ্ শ্ষ্ত এআ 

| ] 
বীরেষু। বীরান্। উপ। গপৃংদি। নঃ। ত্বম্। য্। 

] | | ] 
ঈশানঃ| ব্রঙ্ষণ] বেষি। মে। হবম্॥১৫॥ 

হে ্রন্মণম্পতে মন্ত্রাধিপতে ! আষমন্ত সুষ্ঠুশিধন্তবান্থা বয়স্বতোহনযুকস্থ রায়, দা 
বিশ্বহা বিশেষ সর্ধেঘহসন্থ রখ্যোইপিপতয়ঃ স্যাম ভূযাম্ম। রথা এফাং লল্তীতি রধা!। 
ছন্দসী লনিপ!বিত্তি মন্তর্ীয়া ধঃ ঈকাবঃ॥ অগিচ নোহম্মাকং বীরেষু বীধাজ্জাতক্দীয 

পুজরেষু নীরান্ পুত্রান তং উপপূংদ্ধিং পুক্তান্ কুকু উৎপাদয় ॥ পুচীসম্পর্কে। বৌদাদিকং। 
বয়ং পৌজ্ানপি ল্তেমহীতি যাপৎ। যদ 5£ জশানঃ অর্বিশ্যেশবন্রং বর্ণ । অন্ননামৈতং 
হশিলক্ষণেনায্লেন সঙ্গ মে হবম্ মদীদং ছ্বতলক্*ণম(হবানং বেমি কামমুসে। বীগডি 
গ্রজনকান্তাশনখাদনেযু। অতো ময়েক্তং নুর্বি তর ॥ (২ম -২৪স্থ-১৫৭)॥ 

চি রি 
ক 

তথ যোড়শী-- 

| | 
ব্রঙ্ষণস্পতে ত্বমহ্ত যস্ত। সুক্তম্ বোধি তনয়ং চ চিম্ব। 

| | | _ | 
বিশং তন্ুপ্রং যদ্বন্তি দেব। বৃহদেম বিদ্থে সুবীর; | ১৬। 

--* গথ পন-পাঠঃ *-- 

| | | | 
তরন্ষণঃ। পতে। ত্বম। অন্ত । যস্তা। সুইউক্তস্ত। বোধি। তনয়ম্। চ1 ঘি 

| | 
বিশ্মম। তৎ। ভদ্রমূ। যৎ্। অবস্তি। দেবাঃ। 

] ] 

রহৎ। বদেম। বিদথে। আুইবীরাঃ ॥ ১১॥ 

, শুকতং ক্রিয়ার 
ছে ব্রহ্ষণষ্পতে ! যস্তা লর্বশ্য জগতো নিয়স্তা ত্বং অন্য হুত্তন্ত ইং শুক্ত রা 

ঞ্ 

কর্তব্যমতি কর্দরণঃ পল্তানানাাচহুধ্যর্থে ষর্ঠী। বোধি বুধ্ন্ব বুধ্ব। তনয়ং 
1 

জিব প্রেরয়ঃ। [জিবিঃ জীপনার্থঃ। অবপ্রেরণে বর্ত্যত ধাতৃনামনেকার্ঘয 



২ পক, ৭ আধ্যার, ৪ বর] পঞ্চবিংশং সুক্তং | ৬৫১ 
'ক্ষণ্যাণং দেবাঃ সর্ধবে অনস্তি রক্ষস্তি বিশ্বং সর্ধবং তত্তদং চ গিশেতি শেষঃ। বয়ং চ স্থনীন্লাঃ শোনৈঃ বীরৈঃ পুজপে ত্রাদিতিরিপেতাঃ সম্তঃ বৃহৎ হে ঢং শ্বেত বিদাথ বিদত্তি? হবাতগ!শিন্দেব।ন জানস্তীতি বিদে মজ্ঞঃ তশ্মিন বদেখ আয ॥ (২ম 

ইতি দ্বিতীযন্ত পণ্ডমে তৃহীয়ো সর্গঃ ॥ ৩) 
২৭ --১৬৭)॥ 

পঞ্চবিংশং সন্তং | 
9 

৩০ ০ সপ সস পচ 

ইন্জান ইতি পঞ্চ তৃতীয়ং মুক্ত /  গ[হ পঞগদং দাখতং ন্মৎ স্পতাম তথ? 
যুক্রাত্তম_ইন্জানঃ পঞ্চজ|গতস্ত্িতি লৈজিকো নিনিয়েগ 

£ | (২ম ২৫) | 

ওএ প্রথম1-_ 

| | ! | ইন্ধানো অগ্নিং বনবদনুষ্যতঃ কৃ্তরঙ্গ। শবদ্র'তহব্য ইং। 

| | | জাতেন জাতমতি ল প্রপশ্যাত যযং যু্জং " নি 

| | 
কপুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১ ॥ 

--৪ অথ পদপাঠঃ *-__ 

| | কতংক্রঙ্গা | শৃষ্টনৎ। বাতহহন্যঃ। ইৎ॥ 
পস্প ব্স খারা 

[ানঃ। অগ্রিয্। বনবৎ। বন্য্যতঃ। 

| | | শাতেন। জাতমৃ। অতি। দঃ। গ্র। সম্থতৈ। যমহ্যম্। 
স্ট শা জজ 

| ৰ ৰ 

মস্। কৃণুতে। ব্রন্ষণঃ' পাতিঃ | ১। 
অগিমিম্ব।নঃ 
বতে। রা প্রজলয়ন যজমান: বন্থৃয্াতে। হিংপিস্তো হিংসা রি শত্রনূ বনবৎ বন্ধুয়াৎ হিংস্তাৎ। বহ্ুষ্ঠতিহত্তিকর্শেতি মাস্কঃ (নিৎ ৫২)। 
রি থে। কিধ কৃতত্রন্ধা ব্রন্মস্তোত্রং কৃতং যেন স তথোন্তঃ রাতহব্যঃ রাঁতং দত্ত হব্যং 

/ এত? 

সন শৃশ্তবৎ বন্দাতে টু ওশ্খিগতি বৃদ্ধোঃ। অন্মান্ণ্যন্তাল্ল,ঙি রূপম্॥ 
* জাতেন পুক্েণ জ। 

ব্র্ধণম্পতের্য।গার্থং অগ্িং 

|» যম 
্ 

টু তং উৎ্পাদ ৬" স্বস্থা পৌনং আনি গ্রীদস্থ তে আতীত্য- 



৬৫২ খাখদ-সংহিত|| [২ মগুল, ৩ অনুবাক, ২৫ দত 

ভূশং এমরতি পৌন্রমপি পশ্তন্ চিরকালং জীবেদিত্যর্থঃ ॥ লতে িলণস্তা তায়েনাসেপাম। 
যং যং যজমানং ব্রন্মণস্পতিঃ স্তোত্রহনিষীঃ শ্বীকরণেন যুজং লথায়ং কথুতে বুকতে নদ 

লমান এব ভবতীত্যর্ঘঃ| (২ম -২৫সু-_-১খা)| 
ঞ ৪ 

১ 

আথ দ্বিতীয়া-- 

[5 এ | | . | | 
বীরেভিবাঁণান্বনবদ্ধনুষ্যতো গেভী রয়িং পপ্রথদ্ে!ধতি তুনা। 

ূ ্ ূ | | 
তোকং চ তম্য তনয়ং চ বধতে যংযং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্গতিঃ|২। 

--* অথ পদপাঠঃ * -- 

1 | | | 
বীরেভিঃ| বীরান্। বমবৎ। বনুগ্ভতঃ। গোভিঃ| রয়িম্। পপ্রথৎ। বোধতি। ঘুনা। 

! | 
তোকম্। চ। তস্য। তনয়ম। চ। বধতে। যম্হ্যয। 

[ ] | 
যুজম্। কুণথুতে। ব্রহ্ষণঃ | পতিঃ ॥ ২॥ 

লযজমানঃ বীরেভিঃ বীরৈরাহ্থীয়ৈহ পুজৈঃ .বনুষ্যাোতো হিংসতঃ বীরান শপ 

বনবৎ বনয়াৎ হিংস্তাৎ তাপিচ গোক্ছিঃ সহিতং রয়িং ধনং পপ্রথং গ্রথয়তি বিস্তরয়তি। 

প্রগয়তেলু ডি চঙ্োতদ্রপম্॥ তথ! আ্মনা আহ্মুনৈন বোপতি সর্ব্বং জানা অনন্যাধন 

ভান! অভতলতীতার্থঃ | কিঞ্চ তন্ত যজমানস্ত তোকং পুনঃ তনয়ং। বিতকি-বাহা। 

তনয়স্মংপুরশ্চ বর্দতে প্রপ্নন্ধা ভলতি | তদ| তোকং তনয়ং পুত্রং পৌরং চ বরক্থণগা্ি 

বর্ধাতি। বৃশিরন্তর্ভাবি তণার্থে। দ্রব্য: অন্দগতযূ॥ (২ম -২৫-২৭)॥ 

অথ তৃতীয়! 

ৃ ূ ূ ূ 
পিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ শিশীবা। খঘায়তো রৃষেব বধী রভিবষ্ঠোগা। 

অগ্নেরিব প্রগিতির্নাহবতবে যত্যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণন্গ 
চে 



অক, ৭ অধ্যায়, 6 বর্ণ ।] পঞ্চবিংশং সুক্তং। ৬৫৩ 
--* অথ পদ্প।1ঠঃ ০-- 

| যার | লিঃ | ন। ক্ষোদঃ| শিমীহবান। খঘায়তঃ| বৃষাহইব। 
পিল এ 

|) | 
বধীন। আঅতি। বষি। ওজদা। 

| [ | | অগ্নেঃহইব। প্রহসিতিঃ। ন। অহ। বর্তবে। যম্্যম্। 

| | | 
যুজম। কৃণুতে। ব্রহ্গণঃ । পতিঃ॥৩।॥ 

দি স্তন্দনশীলা নদী ক্ষোদো ন ক্ষুছ্যমানং কুলং যথা তিনত্তি তথা। শিশীবান্ শিমীতি 
বর্ণনাম। ব্রন্ধণস্পতেঃ পরিচরণাতুন। কর্মণাধুক্তো যজমানঃ খঘায়তো হিংলতঃ শকুন ওজলা 
বলেন আভিবষ্টি তন্তমভিতঃ কাময়তে। বশকাস্তৌ। ইদমপরং নিদর্শনম্ বৃষেব বখসে! 
নিশপিনু্ষানি বাঁধা বলীবর্দাঃ তান্ যথ। বুধ সেচনগমর্থঃ সবীর্ষ্যো বুষভোহতিভবতি তং 
শন্্ণভিভবতীতার্থঃ। অপিচাসৌ৷ অগ্নেরিব প্রনিতিঃ প্রসীয়তেবদ্ধাতেনযেতি প্রনিতিজলা ॥ 

ধিঞ বন্ধনে । করণে জিন ॥ যথা অগ্নেজ লা অগ্রতিহত পরপর! এবমপি ন বর্তবে বারস্বিতুং 
নিবর্ভয়িতৃং বা টৈব শক্যতে॥ অহশব্দোহত্রধারণে । বুণোতেনন্তর্ভবিতণ্যর্থাৎ বর্তুতে- 
বা তুমর্থে তনেন্প্রত্যয়ঃ | অন্যদৃগতযূ ( ২ম--২৫স্ু_-৩%) ॥ 

& ডু 
১ 

ঘথ চতুর্ী-_ 

ক. ০৪ ূ | | তন্ম। অধান্ত দিব্যা অনশ্চতঃ সসত্ভিঃ প্রথমে গোষু গচ্ছতি। 

| | মি | | অনিস্ন্টতবিষিহস্ত্যোজস। যং্যং যুজং কণুতে ব্রহ্মণম্পতিঃ ॥ ৪ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

রা র্ ূ ূ সপ্ত । দিব্যাঃ। অসশ্চতঃ1 লঃ। সন্বইতিঃ | প্রথমঃ। গোষু। গচ্ছতি পস্জ। ক রা ৮: 
ূ | | ৃ া িইধতাবফি। হস্ি। ওসা। ব্হম্। খু কগুতে। বর্ণ: পতি ৪ ॥ 

তি রঃ শ্মৈ মানায় দিব্য| দিবিতবা বৃষ্টিপক্ষণাঃ আপঃ অসশ্চতঃ অসজামানাঃ অনিরুদ্ধাঃ 
অর্ধংতি গচ্ছত্তি গ্রাপুবত্তি॥ অর্ডেলেটিরপম্॥ তথা ল যজমানঃ দত্বভিঃ লত্বানঃ 



৬৫৪ ৰ খখেদ-সংহত1 | [২ মণ্ডল, ৩ অনুবাক, ২৯ ক) 

লাধকাঃ পরিচারকাঃ তৈঃ সহিতঃ প্রথমোহন্েভ্যো যজমানেভ্যঃ পূর্ব ভাবী সন গোবু গতি 
গবাদিধনং প্রাপ্রোতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ অনিভৃষ্টতপিষিঃ তবিষীতি বলনাম অনিভ্ঃাপরৈধনাি তবিষী বলং যন্ত তাত্বশঃ সন্ ওজস| বলেন হস্তি শত্রুন্॥ (২ম-২৫স্থ-_-৪খ) | | 

অথ পঞ্চমী-_ 

| ূ তন্ম। ইদিশ্বে ধুনয়ন্ত পিদ্ধীবোচ্ছিদ্র। শর্ত দ্ধিরে পূনণি। 

| | | 
দেবানাং সুয়ে স্থভগঃ শ এধতে যংযং যুজং 

| ্ 
কণুতে ব্রল্গণস্পতিঃ ॥ ৫ | 

--* ঘথ পদপাঠঃ ০-_ 

| | | ূ | | তশ্মৈ। ইৎ। বিশ্বে। ধুনয়স্ত। লিক্ষব:| অচ্িদ্র'। শর্ব। দডিলে। পুলক 
জে ৩ ও পচ 

সচল 

| | | 
দেবানাম। স্বয়ে। সহন্চগং | লঃ। এপপতে। মম্তদ্ম। 

০ পচ সি 

| | | 
যুজম্। কুণুত। ত্রন্ধণঃ। পতিঃ ॥ ৫ ॥ 

তপ্মা ইৎ তশ্মা এব যজমানায় লিশ্বে লিম্বলঃ জর্বী1£ শ্তন্দনহীলা নগঃ দু চাস 
এতদণ্ভীষ্টফলসিদ্ধার্ঘং প্রবতন্ীত্যর্ঘ | তথা আচ্ছিদ্বা অচ্ছিদ্রাণি ভিবত/ঠ 5 সপ্ন 

পুরূপি বুনি শরম শর্দাণি নুখানি দপিরে তন্মা এন ধার্ধান্তে য্। | শক্ত গৃহনাম। 
ছিদ্ররহিতানি লহুনি পদনানি ধর্যান্তে স যজমানঃ মুভগঃ শোচনপনঃ দেবান।ং শুয়ে দেটৈঃ 

প্রতেনধেবর্তমানঃ সন্ এধতে বর্ধতে । শিষ্টং্পইম্ ॥ (২২৫ রখ )। 

ইতি দ্বিতীয়ত লণ্তমে চতুর্থ! বর্গ: ॥ 1 ॥ 
ডি ডী 

চর 

ষড়বিংশং স্ুত্তৎ | 
যাহারা এসসি ২. এরা 

স্যার 

রা তাছ। ত! খুভুরিতি চতুখচং চতুর্থ স্ুক্তং। গৃৎ্সমদত্তার্যং জাগতং ত্রা্দণম্গতাং 
টানগকরান্তম_খুভুশ্চতুক্ষমিতি গতে| বিনিয়োগ? ॥ (২ম-২৬স)। 



শটক, ৭ অধ্যায়। ৫ বর্গ। ] ষড়বিংশং সৃক্তং। ৬৫৫ 
ত্র প্রথম।-_ 

| 
| | | খজুরিচ্ছংলো। বদবদনুষ্যৃতো দেবয়মিদদেবয়ন্তমন্তযসং | 

| | হু প্র।বীরিদ্বণব পৃত্স্থ ছুন্টরং যন্তরেরয়্জেয।বি- 

| | 
ভজ তি ভোজনমূ ॥ ১ ॥ 

--* তাথ পদপ1ঠঃ *__ 

| | ধঃ| ইৎ। শংগঃ| ব্নবৎ। বন্গয্ুতঃ। দেনইয়ন্। ইৎ। শপ্দেবইযন্তমূ। অভি। অসৎ। খর ৮৮ বি 

| | স্বপ্রহমলীঃ। ইৎ। বনলং | পৃতহস্থ। ছস্তরমূ। যজা। ইৎ। 

| অযলেযাঃ। প্রি। ভজাতি। ভোজনম্। ১। 

ধু ণতি আর্জবযুক্ত এন শদ্। থঞ্জীতঃ প্রসাপনকর্খা স্োত্রাণা* প্রসাধ্ূক এল শংসঃ নিতে: শ্রোতা বশ্ুযাতে। হিংসতঃ শব্পন্বনলং বয়! তিংস্তাং॥ বিনে তেহান্থ কর্মপ ইস যথা দেব্ধারৎ দেলং দানানগ্*যুকং ব্র্দণস্পহমাস্থান ইচচাননস তাদেনয়ন্তং [দ্বিপব তং পুকমং অভ্যসৎ অন্তিষবেত | আন্তেলে ট্যেত্ধপম্। তথা সুপ্রানীরি ॥ অবতে- প্াধাদৌণবিক ঈকারপ্রতায়ঃ ॥ সুুপ্রকর্ষেণ ত্র্গণস্পতেস্তর্পযটতব পৃৎ্সু পৃতনান্তু ২:1মবু দুষ্তরং তপীতুমশক্যং বনলং হিংস্তাৎ তথা যঙ্েৎ ব্রন্মণম্পতিং হবিষা ইঞ্টবানের পিখাও অদ্জনঃ ভোজনং তেগসাধনং নিতজাঁতি বিশেষেণ ভজেত ইত্যর্থঃ॥ ১॥ 

অথ দ্বিতীয়!-- 
ূ | | অথ বীর প্রর্িহ মনায়তে। জদ্রং মণ; কণুষ বৃত্রতৃর্ধ্ে। 

ূ | ূ | ইা্পুষ ভগ যথালপি ্রক্মণম্পতেরব আ বৃবীমহে॥ ২॥ 



৬৫৬ খখেদ-সংহিত1 | [২ মগ্ডল। ৩ অনতবাক) ২৪ দৃক 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | 
যজন্ব। বীর। প্র। বিহি। মনায়তঃ। ভদ্রমূ। মনঃ। কৃথুষ। বধ। 

|" | | ॥.. 28৮4 | 
হবিঃ। কুনু । ম্ুইতগঃ | যথা। অসলি। ব্রন্মণঃ। পতেঃ। অবঃ। আ। বৃণীমহে।২। 

খষিরাস্মীয়ং পুরুষং শাস্তি হে বীরবিশেষণ গ্তীনাং প্রেরক লে! জস্ব বর্ণ 
সত্য! পৃজয় মনায়তঃ মন ইব শীপ্বং প্রবর্তমানান্ হিংলকান্ যদ্ব! অভিমন্যমানান্ প্রন গর 
প্রবিহি প্রকর্ষেণ ুদ্ধ্থং গচ্ছ॥ বাগত্যাদিষু ছান্দসো হুম্বঃ। বৃত্রতুর্ষো বত্রাণামাববক 
শক্রণাং হিংনাহেতুভূতে সংগ্রামে ভদ্রং কল্যাণং ধাক্ট্ো পেতং মনঃ কুণুদ কুরুম। বনপা, 
বণুগ্রহাৎ তবৈব জয়ো ভবিষ্ততি। তথা ব্রদ্দণম্পতয়ে হবিশ্চরপুরোডাশাদিকং ন্ 
কুরু। যথা তং স্থভগঃ শোভনধনো! অসমি ভবেঃ ॥ অস্তেলে টাডাগমঃ ॥ ব্ষণন্গঙ্ে 
ত্বং শোভনধনো ভবিষাসীতীতি যানৎ। অপিচ বয়ং ব্রহ্মণস্পতে রবো রক্ষণ ঘ 

অভিযুখ্যেন ধৃণীমহে প্রার্থয়ামহে ॥ (২ম-_২৬নু -২খ)॥ 

অথ তৃতীয়।-_ 

] | | | 
ল ইজ্জনেন ল বিশ ল জন্মন। ল পুবৈর্বাজং ভরতে ধশানৃ্ি। 

| | | | | 
দেবানাং যঃ পিঙরম।বিব(মতি শ্রদ্ধামন! হবিষ। ব্রঙ্গণস্পতিমূ| | 

--* 'আথ পদপাঠঃ *-- 

| | ূ 
লঃ। ইৎ। জনেন। পঃ। বিশ । লঃ। জন্ানা। সঃ। পুতৈ2। বাম 

| | 
ভরতে । ধনা। নৃইভিঃ। 

| র ূ ূ ণঃ তত ]ও 

দেযানাষ্। যঃ। পিতরম্। আইবিবাসতি | শ্রদ্ধাইমনাঃ। হবিষা। ব্রন্ষণঃ| পতি 

্ ং পাতার 
যো যজমানঃ শ্রদ্ধামনাঃ শ্রন্ধা মনলি যন্য তাদৃশঃ দন্ দেবানাং পিত? রিচরগবর্ণ 

£ পা79 
রক্ষণস্পতিং হবিষা চরুপুরোভাশাদিনা আবিবাসতি পরিচরতি। টন? রতি বাঁ. 
ল ইং ল এব যজমানঃ জনেন জাতেন লর্বশ লোকেণ বাজমন্ং ভরতে বিওও $ 

গন্মনাদ ॥ 
ল এব বিশ্বা গ্রজায়া অত্বীয়েন বন্ুনেন বাজং ভরতে ল এব 



২ অষ্টক। ৭ অধ্যায়। হ ধগ।] যড়বিংশং পুজং | ৬৪৭ 
পুরৈরামীরৈরপত্যেবা রং ভরতে । তথা ৃশ্তিনে ভৃতিননোঃ পরিচারটৈঃ ধনা ধনানি ভরতে বিভ্তি সম্পাদয়তি বা। ব্রহ্মণস্পতিমিষ্ইবতো যজমানস্য লর্বতো 

জানা অশ্নধনয়োঃ 
লাধকা ভবস্তীতি যাবত ॥ (২ম _২৬স্থ--৩ঞ) | 

গু ছু 

গ 

অথ চতুর্থী-_ 

ঘে৷ অন্মৈ হবোর্ঘ,এবন্তিরবিধৎ প্রতং প্রাচা। নয়তি দ্ষণস্পি। 

| ূ | | | উরুযাতীমংহপে। রক্ষতীরিষে|ং৩হোশ্চিওস্র। উরুচক্রিরদ্ুভঃ ॥ ৪ ॥ রি 
এপস | কস আচ 

সেল 

_* অথ পদপাঠঃ *-_- 

| | যং। আশ্মৈ | হব্যেঃ। ঘৃতবতহন্তিঃ। আবিপং। গ্র। তম্। প্রাচা। 

| ! 
নয়তি। ব্রহ্মণঃ | পতিঃ। 

| 
উক্তি । ঈম্। অংহসঃ। রক্ষতি। রিষঃ। অংহেোঃ। চিৎ। 

স্পেস পপ 

| ] 
অপ ] উরুইচত্তি 1 অতুতঃ॥ ৪ ॥ 

যো যজমানং অন্মৈ ব্রন্মণম্পতয়ে | ক্রিয়াগ্রহণং কতব্যমিতি কর্মণঃ সম্প্রদানত্বাচচতুর্ধা। বরহ্ধণ” ।তিং ঘৃতবন্তিঃ উপস্তরণা তিধারণাস্্কেণাজোনোপেটতর্ব্যর্ধাবভিঃ অবিধৎ গবিটরতি | বিদ বিধানে । তৌদাদিকঃ। অয়ং পাবচরণকর্শন্থ পতিঃ ॥ তং যজমানং খমণস্পিঃ গ্রাচা প্রচীনেন খজুনা মার্গেণ গুণয়তি গ্রকষ্টং ফলং প্রাপ্তি | আটিচ ঈমেনং সংইপঃ পপাৎ উর্ুপ্তুতি রক্ষাত। উরুষ্ঠতী রক্ষাকপ্মেত যান্কঃ। তথা রো হিংসকাদেনং 
৫ টা 'যত্বা আগত 2 তি পিচা্ষৈ ভরি ৭ আচার্যতূতে! মহান্ ব্রহ্মণন্পাতিঃ উরুচ:র উবোব্ধিততীর্ন, 

ভষতি। (্ম--২গুনু_-৪৭ )১॥ 

ই্মং 

ইতি দ্বিতীয়ঞ্ত সপ্তমে পঞ্চমো বর্গ; ॥ ৫ | 

ধথেদ ২য় অ্টক_ ২৬২ ৭৮৩ 



মগ্তবিংশং লুক্তং | 
এস 3 0 ৫ 

ইমা গির ইতি লণ্ুদশর্চং পঞ্চম স্ৃত্তম্। গৃৎ্লমদপুত্রশ্ত কুতশনতর্য| 

গৃৎ্লমদস্যৈর বা ব্ৈটুভমাদিত্যদেবতাকম্। তথাচানুক্রান্তম্_ইমা গিরস্যুম। কুরে 
গাৎলমদেো দিবাদিত্যমিতি | শ্ুজবিনিয়োগো লঙিকঃ। আদিত্যদেবতাকে পশৌ 
পুরোডাশন্ত ইমা গির ইত্যেকানুবাক্য। অগ্নীযোমাবিতি থণ্ডে সুত্রিতম্-ইমা গি 

আদিত্যেভে| ঘুওননত আদিতাল উরবো গভীর! ইতি ॥ (২ম_২৭হ)॥ 

দৈষ। সুক্কে প্রথম!__ 

পির | | | | 
ই্ম! গর আদিত্যেত্যে সঃ সণাদ্রাজত্যে। ভ্হবা জুহোমি। 

ও | | | 
শৃণোতু মিজ্ঞে। অর্যম। ৬গে। নস্তবিজাতে। বরুণে। দক্ষে! অংশ; 1১1 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | | 
ইমাঃ। গিরঃ। আদিত্যেতাঃ। দ্বৃতইন,ঃ। লনাৎ্। রাজইভাঃ। জুহ্বা। জুহোমি। 

পরার ভাটি 

| | | | ূ 
শৃণোতু। মিত্রঃ। অর্ধমা | তগঃ | নঃ। তুবিহজাতঃ। বরুণঃ। দক্ষঃ। অংশঃ।)| 

আদিত্যেত্যঃ আদিতেঃ পুত্রেত্যঃ রাজভ্যঃ রাজমানেত্যঃ শ্বরেভ্যে। বা মিত্রার্িতা 

স্বতন্ম, দ্বৃতগ্রজাবিণীঃ দৃতং ক্ষরস্তীঃ ইম| গিরঃ স্ততিলক্ষণা বাচঃ ললাং সর্বদা জুহবা 

বাছদানৈতৎ। বাগিক্র্িয়েণ জুহোমি প্রষচ্ছামি করোমীতি যাবৎ । যন জুুস্থানীয়ছেন দঃ 

ক্ষরস্তি বগ.রূপাশি হবীংবি জুহোমি আ[দিত্যানুদ্িশ্ট ত্যজামি। মন্ত্রাণাং পয়ো ঘৃতা চি 

ভেতুত্বং চ যদ্বচে! ধীতে পযসঃ কুল্যা অন্তেত্যাদিন! ( তৈ* আ* অষ্টম প্রপাঠকে ) তৈষ 

রীয়ে স্পষ্মায়াতম্। নোহঙ্মদীয়ান্ত। গিরঃ মিক্রাদরঃ প্রত্যেক শৃণোতু। তে ট তৈতিনীঃ 

অটো পুত্রাসে। আদিতে বিত্যুপক্রম্য ম্পষ্টমনুক্রাস্তাঃ (তৈ* আ+ প্রথম প্রগাঠকে) মি 

বরুণশ্চ ধীতাচার্যাম চ অংগ্ুস্চ তগশ্চ ইন্্রশ্চ বিবস্বাংশ্েত্যেত ইতি । মিত্র ্রমীে 

্রায়কঃ যত্তা লর্ব্বধাং জিগ্ক: অরীন্ যচ্ছতি তীনিযচ্ছত্যরধ্যমা ভগো ভঙ্নীয়ো দেব: তুবিগাত 

তুবীতি বহুনাম। বহুষু দেশেঘন্ুগ্রহার্থং প্রাছুর্ভূতঃ বরুণ। বিশেষণমেতৎ। গা 

নিবারপানবরুণঃ দক্ষ£ লমর্থ: এতচ্চাংশত্ত বিশেধণম্ ॥ (হম_২৭-১ম)8 



২ অষ্টক, ৭ আধ্যায়। ৬ বর্দ। ] সপ্তবিংশং সুষ্ভীং | ৬৫৯ 

পূর্বোক্ত এব পো ইমং ভ্ভোমমিত্েষা বা যাগন্য যাজ্যা। সুত্রিতং চ_ইমং টার 
 মক্রতবে! মে অছা তিত্রো ভৃমীধারয়নত্রীরুতদানিতি। 

নৈষ। সৃক্ষে দ্বিতীয়া__ 
| | ূ ইমং স্তোমং সক্রতবো মে আগ্য মিজে। অর্ধযমা বরূণে। জুষস্ত। 

| | | | 
আদিত্যাপঃ শুচয়ে। ধারপুত। অবৃজিনা অনবদ্া। অরিষ্টাঃ ॥ ২॥ 

--* অথ পদ-প1ঠঃ *__ 

| | 
ইমম্। ভ্তোমম্। লইক্রুতবঃ। মে। অহ্য। মিত্রঃ। অর্যমা। যকুণঃ। জুষস্ত। 

| | | ] ৃ 
আদিত্যাসঃ। শুচয়ঃ| ধারহপৃতাঃ। অবজিনাঃ। অনবগ্যাঃ। অরিষ্ঠাঃ | ২। 

ইমং মেহক্সদীয়ং স্তোমং ভোত্রং লক্রতবঃ লমানকর্মাণঃ লমানপ্রন্ধা ব| মিত্রাদয়ঃ 
অছোদানীং জুসস্ত জুষস্তামূ সেবস্তামূ। কী্ৃশান্তে? আদিত্যাসঃ অদিতেঃ পুক্রাঃ শুচয়ে। 
দীপামানাঃ ধারপৃতাঃ উদকধারাভিঃ ক্ষালিত! ইব পৃতাঃ নির্ঘলা ইতার্ঘঃ। অবুজিনাঃ 
বৃজী বর্জনে। অবর্জিতারঃ লর্ববানুগ্রাহক! ইত্যর্থঃ। অনবগ্যাঃ অবস্ভেন গর্থোণ পাপেন 
রহিতাঃ অরিষ্টাঃ কেনাপ্যহিংপিত।ঃ ॥ (২ম--২৭স - ২) । 

তত্িক্েব গশো ত আদিত্য! ল ইতি হবিষোইন্থুবাক্যা। শ্জং তু পূর্বমেযোদাহ্বতম্ ॥ 

নৈষ| তৃতীয়।__ 
1 | | | | ত. আদিভ্যান উরবে গভীর! অদবাসে| দিগ্সস্তো ভূর্বযক্ষাঃ। 

| ৃ ও মত্ত; পশ্যন্তি বজিনোত. সাধু সর্ব্বং রাজত্যঃ পরম। চিদস্তি ॥ ৩॥ 

স-৬ জথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | হি। আরিত্যাসং। উরধঃ। গভীরাঃ। অনদনাস;। দিপজন্তঃ। ভূরিহঅক্ষাঃ। 
| 

] র্ 

] | ২সতরিতি। পশ্তি। বৃজিনা। উত। লাধু। সর্বম্। রাজহভ্যঃ। পরম] চিৎ। অন্তি।৩॥ 



৬৬১ ধাব্বেপ-নংহিত। | [ ২ মগুল, ৩ অন্ুবাক্ ২ দৃষ্ঠ) 

দস আদিত্যাসঃ অদিতেঃ পুস্রাঃ উরনবো মহান্তঃ গল্জীরাঃ গাম্তীর্ষেযোপেতাঃ অআবধীদঃ 

শত্রন্িরহিংসিতাঃ সন্তঃ দিপন্তঃ শক্রুন্ দভ্তিতুং হিংসিতুমিচ্ছস্তঃ ॥ দক্তু দণ্তে। আস্ম।ণিচ্ছামমি 

লনীবস্তধে তীঙহাবপক্ষে দম্ভ ইচ্চেতীকারঃ। দণ্ডেহ্ল্ গ্রহণশ্ত জাতিলাচকত্ব। ধা 
লনঃ। কিনতে অন্রনাসিকলোপণঃ॥ তথা ভূর্যাক্ষঃ ভূবীণি বহুন্তক্ষীণি চক্ষুংষি মেষাং 

তথোক্তাঃ বহুতেজসো ন! ॥ বন্তত্রীহো সকৃপাক্ষোরিতি ষচ. লমাসান্তঃ এসস্তা আদিক্টাঃ 
ছন্তঃ মপ্যে প্রাণিলাং হৃদি প্রেরকতয়া বর্তমানাঃ মস্তঃ বুজিনা বজিনানি গাগাণি উঠ 

অপিচ দ্াধু সাধুনি পুণ্যান চ প্রণিভিঃ কৃত।নি পশ্যন্তি জানস্তি পবম।চিৎ পরমাণি 
দুরদেশাবস্থিতান্যপি সর্ববং সর্ববাণি দুষ্ঠমানানি রা্জতাঃ রাজ্ঞামীশ্ববাণামাদদি তা।নাং অন্ত 
আস্তকে সমীপে নর্ভৃত ইতি শেষঃ ॥ কার্দিলোপো সছলমিত্যন্তিকশব্দন্ত কাদিলোপঃ ॥ ৩] 

সাগ্ি চিত্যে ক্রুতে। দীক্ষণীয়ায়াং আদিত্যমাগন্ত ধারয়ন্ত ইভাদিকে দে সদ্যামনলাঙ্ে 
অতএব ভুবদৃভুলনপতিবিশেষণবিশিষ্ঠাদিভামাগেইপি | তপা চ দীক্ষণীধামিতি থা হবি 
ধারযন্ত আদিও্যালৌ ভাগৎস্থ। ইতি দ্বে এতে এব ভপদ্বস্তে। ভুলনগতিভ্ে। নেতি। 

তয়ে।গ।ছ্য| নুক্তে চতুর্থী 

| | ূ 
ধরয়ন্তঃ শাপিত্যাপো জগংস্থ। দেব শিশ্বস্ত ভূবনস্ত গোগাঃ। 

| | | 1 « । 
দীর্ঘাধিযো রক্ষমাণ। সূর্য চাবানশ্চয়মানা গণাশি॥ ও 

--০ আগ পর্দপাঠিঃ ৯ 

| | ৃ ূ ূ ৰ 
ধারযনস্ত;। আদত্যাসঃ। জগত্। দ্যা দেবাঃ। বিশ্বস্ত । তুবশন্টা। গোগাং। 

শিপ 
এ আআ ভার ০ 

| | [ | | | 

দার্হপিং2 1 লঙ্গমাণাত। গল্গর্যম্। কারিগর চয়মানাঃ। খণাণি ॥ ৪ | 

রি র্ দারমুন্ত। 
জনগন স্থ|ঃ স্ববণং চ ॥ তিষ্ঠত£ কর্চর্যযএন ॥ এতদ্তযলিদং ভুহজাত 

গাশার গোপযিতারে 
টু টে না ধা 

হক্ষকাঃ দার্ঘধিয়ঃ দীর্ঘণি ধিয়ঃ কন্মাথ জ্ঞানানি বা দেসাং তানৃণাঃ॥ গং 
টা 

্ 

আলস্থপয়ন্ুঃ দেল!ঃ দানা বগ্ডণ্ধুক্াঃ লিখবপ্ঠ ভুবশন্ত) সব্বন্ত শোকস্য ৫ 

দৃহত ইতি পৃর্বগদস্ত দার্ঘঃ ॥ অস্ুর্াং জলনঃ প্রাণাঃ তেন চ তদ্ধেহুতূাঃ আনে পা লঙ্গা। রর 

সপ.ং তঙ্গেতুং চ ছান্দেগো স্পষ্টমায়াতম্-_আপোময়ঃ গণ ইতি খুন ্ 

দদাতীত্য্লো সেঘঃ তত্র ভবং মেঘান্তরববর্ভমানমুদকং রক্ষমাণাঃ তত্তখকাদে পা 

রক্ষস্তঃ॥ আন্ুণশন্দ্তবে ছন্দপীতি যৎ॥ খহাবানঃ লতানত্তো যজ্ঞগন্তো ৭ চি 

বনিপাবিভিমহর্থীঃয়া বনিপ পরর্ধববন্দীর্ঘঃ ॥ খণানি ভ্োোতৃতিঃ অস্ভেত)ঃ গ্রদেয়াণি রা 



টক) ৭ অধ্যায়, ৭ বর্গ ।] সপ্তবিংশং সুক্তং। ৬৬$ 

নাঃ অপগমযন্তঃ চ॥ যগতো ! তোবাদিকোইহদাতেৎ॥ এবং গুপবিশিষ্ট! মহাছুভাবাঃ 
(দিত্যাসঃ আদিত্যাঃ অন্মদধীন! ভবন্তিতি শেষঃ॥ (২ম--২৭স্থ_-৪গ) | 

অথ পঞ্চমী-_ 

৮ গ্ী | | | 
বি্মাদ্দিত্য। অবসো। €ব! অন্ত যদর্্যমন্ ভয় আ চিন্ময়ে।ভূ। 

| | 
ৃম্বানং মিত্রাবরুণ। প্রণীতৌ পরি শ্বভ্রেব ছুরিতানি রৃজ্য।মূ ॥ ৫ | 

--০ অথ পদ-পাঠঃ ০*-- 
ও | 

্ান। আদিত্াঃ। অবলঃ। বঃ। অস্ত । য্খ। অর্ধামন্। ভয়ে। আ। চিৎ। ময়ঃহতু। 
আপ || পথ আজ আরা ৪৮৮ পে 

হে খাদ৩]:! অদিতেঃ পুতাঃ বে। যুদ্ম।কং অস্যানসঃ। কর্মাণি ষঠী। ইদং রুক্ষণং 
গম গপঙজেন। ভয়ে বাক্ষস।দিতাঃ আআ আগতে সতি যদ্ধুঙ্মাদীয়ং রক্ষণম্। চিচ্ছব্বশ্তার্ে 
না? মস স্বধস্ত ভাবয়িত্ চ তাদদং শহ্েশেত্যন্খঃ | হে অরধ্যমন্ হে মিআাবরুণৌ | 
1২ গণা০তী অন্দ্বিষয়ে প্রকষ্টেন যনেপতি স্বভ্রেব শ্বভ্রাণীব স্থাতুমযোগ্যানি গর্ভবস্তি- 
থাগাপছাপহান পাপানি পারবৃজ্যাং পারতাপ্েসং ॥ বৃ বঙ্জনে | বহছুলং ছন্দসীতি- 
টিপত পু ॥ (২ম ২৭শ্-৫খধ) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়স্ত সওমে ষষ্ঠো বগঃ ॥ ৬ ॥ 

অথ যন্টী-_ 

রী | | | । গো হি বে অর্ধ্যমন্াত্র পন্থ। অনৃগ্ষরো বরুণ গাধুরস্তি। 

রী । | ৃ 
১৮8) আধবোচতা। নে। যচ্ছতা মো দুষ্ররিহন্তর শখ্া॥ ৬॥ 

তথ ভারলগ12 5 
ও | | 

। হি। বঃ। অধ্যমন্। মিজ্রে। পম্থাঃ। আনুশ্ষরঃ। বরুণ। সাধুঃ। অস্তি। 

ম। আ ৃ রে ২ ধভাঃ। অধি। বোচত। নঃ। হচ্ছত। নঃ। ছূঃইপরিহন্ত। শর্মা ॥ ৬॥ 
ও ৩৮৫৮ ভু 



৬৬২ খখেদ-লংহিত। | [২মণডল, ৩ পইলাক, ২? 

হে অর্ধামন্| মিআ বরুণ বে। যুক্মাকং স্ুগঃ অুখেন গম্ভবাঃ অনৃক্ষরঃ পক্ষ; ম। 
খচ্ছতেরিতি তদ্রহিতঃ সাধুঃ লাধকঃ শোভনে! বা এবংগুণবিশিষ্টঃ পম্থ। মার্োহস্তি হি দি 
খলু। অতন্তে পথা অন্মান্ শোভনং নয়তেতি শেষঃ। হে আদিত্যাঃ ! নোইম্মাকং অধিযো 
অধিবচনং পক্ষপাতেন বচনং কুরুত অপি নোইম্মভ্যং ছুপ্পরিহস্ত দুঃখেন গি 
বিনাশয়িতুমশক্যং শর্ম সুখং যচ্ছত দত্ত ॥ দাণদ্রানে। শপি পাগ্রেত্যাদিনা যচ্ছাদেখ:| ৪ 

অথ সপ্তমী-_ 

ও ণ | | পিপর্ভ, নো আদিতী রাজপুত্রা তিষেধাংস্র্যষা জুগেছি;। 

| | | 

রহন্মিত্রস্ত বরুণস্তা শন্মোপস্ত।াম পুরুদীরা অরিষ্টা:॥ ৭। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | ] | | 
পিপতু। নঃ। অদিতিঃ| রাজহপুতা। অতি। ত্বেলাংলি। অর্ঘমা। শুহাগেকি। 

| | | | | ূ 
বুহৎ। শিত্রন্ত। বরুণন্ত। শর্ম। উপ। ম্তাম। পুরুহনীবা। অনিষ্টাঃ || 

৮০৮০ ০০০ 

রাজপুত্রা রাজানো! রাজমান! মিক্রাদয়ঃ পুত্রা যন্তাঃ তাদ্বশী অদিতিরদান! অথঙুনীয়া 

দেবী নোহম্মান ঘেষ।ংলি ঘে্টণি রক্ষাংশি অতিপিপতু অতিপাব্যতু অতক্রমা তাক 

দেশং প্রাপয়দ্থিত্যর্থঃ। অর্ধামা চ স্রগেভিঃ নুষ্ঠ,গন্তটোর্মাগৈরশ্মান পারযতু। পিচ গা! 

পুরুলীরাঃ বছুন্ডিঃ নীরৈঃ পুত্রাদিতিরূপেতাঃ অরিষ্টাঃ কেনাপ্যতিংসিতাশ্চগন্তঃ মিন বর? 

চবহৎ পরিবৃঢ়ং শর হুখং উপস্থাম উপগতা ভবেম ॥ (২ম-২৭-৭ধা) | 

পূর্বেবক্তে পশো তিত্রে। ভূমীরিতি পুরোডাশন্ত যাজ্যা। সং ূর্বমেবোদাহহম। 

পৈষ! সুক্তে অষ্টমী-_ 

ূ | | ] 

তিজ্রে। ভূমীর্ধারয্ত্রীকু তদ্যু্ত্ীণ ব্রতাবিদথে অন্তরেষা। 

| 
| | | ৮। | 

ধতেনাদিত্য। মহি বো। মহিত্বং তদর্ধ্যমন্ধরুণশিত্র চার 



মে ৭ অধ্যায়) ৭ ধর্গ।]  সপ্তবিংশং সুক্তং | ৬৬৩ 

--* অথ পদপাঠঃ ০ -- 

ও 1 ৰা 
তঃ। তৃমীঃ। ধারয়ন্। ত্রীন্। উত। দান। আশি। ব্রতা। বিদথে। অন্তঃ। এষাম্। 

| |. 
ধতেন। আদিত্যাঃ। মহি। বঃ। মহিহত্বম। তৎ। অর্ধামন্। 

] 
বরুণ। মিত্র। চার ॥।৮॥ 

তিজে। ভূমী£। অজ্র ভূমিশব্দো লোকক্রয়ে বর্ততে । যো দ্বিতীয়স্তাং তৃতীয়স্তাং 
ব্যামিত্যন্্র যথ| পৃথিবীশব্দঃ ভৃম্যন্তরিক্ষত্বগংস্ত্রীন লোকান্ আপিত্যাঃ ধারয়ন্ বষ্টিপ্রদানা- 

1 ধারয়স্তি উত অপিচ দ্বান্ দীপ্তান তত উপরিতনান মহরাদিকানপি ত্রীন লোকান্ 
তি যথা দীপ্তান অগ্নিং বায়ু সুর্ধ্যং চ ধারয়স্তি অপিচৈষামাদিত্যানাং লিখে যক্ে 
মধ্যে ভীণি ব্রতা সবনত্রয়নিষ্পাগ্ানি ভ্্রীণি কর্্মাণি সম্তি। যদ্গা এষাং লোকানামস্তমধ্য 
থেযজ্ে নিমিতৃভূতে লতি এামাদিত্যানাং তীণি কর্ম ণি বসাদানধাবণবিসর্জ্লমলক্ষণানি 
| উত্তরোধর্চঃ প্রত্যক্ষকুতঃ । হে আদিত্যাঃ। ধাতেন সভোন যজ্জেন বা মহি মহৎ 

তংবো যুম্মাকং মহিত্বং মহত্ব যম্মহাভাগ্যং হে অর্ধমন্ বরুণ মিত্র তন্মহাভাগ্যং চাকু 
'ভনং দর্বোৎকুষ্টমিত্যর্থঃ ॥ (২ম--২৭স্য--৮খ)॥ 

অথ নবমী-_ 
| ূ | | তরী রোচন। দিব্যা ধারয়স্ত হিরণ্যয়াঃ গুচয়ে। ধারপুতাঃ। 

| ূ | | অন্ধপরজে। অনিমিম। অদক। উরুশংস। খজবে নত্যায়॥ ৯॥ 

স্"* অথ পদপাঠঃ *-_ 

] | | ত্বী। রোচন1। দিব্যা। ধারয়স্ত। হিরণ্য়াঃ। শুচয়ঃ। ধারইপৃতাঃ | 

|. | ্ | ] | 
: সপইজ,| অনিহমিবাং| অদকাঃ। উরুহশংলাঃ। খজবে। মর্ত্যায়॥ ৯| 

৫ বিনা আীণি রোচনামি রোচমানান্গগ্তাদীনি তেজাংলি দিব্যা দিবযানি দিবি- ্ খনযন্তআাদিত্যা অবস্থাপয়ন। কিমর্থং 1 খজবে খজীকায় উপার্জকায় স্তোব্রাণাং 
এ সহায় ভোগসিদ্ধযর্বমিতি যাবৎ। কীঘ্বশা আদিত্যাঃ? হিরণায়াঃ| হিরগ্ময়াঃ র শাশঙ্কতপর্বা্া)। যতধ হিতরমনীয়বেষাঃ শুয়ে! দীগামানাঃ ধারপৃতাঃ উদকধারয়া- 



৬৬৪ ধখেদ-সংহিত| | (২ মণ্ডল, ৩ অকটবাদ ২৭71 
চে 

ক্ষালিতা ইব নির্্মলাঃ অস্বপ্রজঃ অসঞ্জাতখ্প্রাঃ। আুপাংনুনুগিতি জঙঃ সুঃ। আপন রা 
অন্থপ্নঃ' অন্বপন্তঃ বিগতনিদ্র।ঃ॥ শ্বপি তৃষোর্ন জিঙিতিন জিত্প্রত্যয় ইতি হত) 

কারগ্তানভিমতম্ ॥ আঅনিমিষাঃ নিমেষরহিতাঃ অদন্ধাঃ অন্ুরাদিভিরহিংসিত।, উম 
উরুভির্বহৃতিঃ শংসনীয়াঃ স্তোতব্যাঃ এবংগুণবিশিষ্ট! অধারয়ন্তে ত্যহ্ঘয়ঃ | (২ম. ২৭ 

অথ দশমী-_. 

| | | 
ূ 

ত্বং বি.শষাং বরুণ।পি রাজা যে চ দেবা অনুর যে চ ম্। 

৬ 

1 | | | ূ 
শতং নে রাম্ব শরদে। শিচক্ষেশ্যামাযুংাষ মুধিতানি পূর্্ঘ |) 

--* অথ পদপ1ঠ; *-- 

| | ূ 
ঘ্বমূ। বিশ্বেস!ম্। বরুণ। অপি। রাজা। যে। চ। দেনাঃ। অশ্ররঃ। যে। চা 

| | | | | 
শতম্। নঃ। রান্ব। শরদঃ। বিহচক্ষে। অগ্ঠাম। আযুংমি। সুইদিত!ণি। পূর্ণা |) 

হে অনুর! শকরণাং ক্ষেপক বরুণ তং বিশ্বেম্াং সর্বেমাং বাজাস! কেম! যে 

দ্বেবাঃ দেনজনাহ যে চ মর্ত। মবণপর্দাণো মশয্য'ঃ তেলামি তার্থঃ। অওগ্ং নো 

শতং শবদঃ শতপংপা|কন্ সম্দংসবান্ বিচচক্ষ বিশেবেণ দর্শনায় বাগ প্রি ॥ শান 

ব্যত্যয়েনাত্মনেপদম্ ॥ বয়ং চ পুর্ব! পুর্বে দেনৈং স্পিতানি অঠু হিহানি শহাধা 

লক্ষণান্তাযুষি অস্তাম ব্যাপুয়াম। সুধিতব স্থপিতনেমপিত পিদ্র্ধিবীয় চেতি নিগান্তাঞ 

গতিরনস্তর ইতি গতেঃ প্রকুতিম্বরতহম্॥ আুপ|ং সুলুগিতি তৃতীয়া! ডাদেশঃ। ১০। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত লণ্তমে সপ্তমো বর্গঃ॥ ৭ ঠ 

₹%-তিরর 
আদিত্াদেবতাকে পশে। ন দক্ষিণেত্যেষা হবিষো যাজ্য]। সুত্র 

ভূমীধরয়ন্ত্রী৬রুতদুনদক্ষিণাবিচিকিতেন লব্যেতি। 

সৈষাব্রৈকাদশী__ 
ণ 

্ | % || 

ন দক্ষিণা বিচিকিতে ন লব্যা ন প্রাচীনমদিত্য। দি 

| ৃ ৃ | | 
তরশমূ। ১)। 

পক্য। চিন্বলবে। ধীধ্য। [িদ্যুদ্মনীতে। অতয়ং জেযতির্ট মূ 



অষ্টক ৭ পধ্যায়। ৮ বর্গ। ] সপ্তবিংশং সৃক্তং | 

পচ 

--* অথ পদ-পাঠঃ ০. 

| ন। দক্ষিণা। বি। চিকিতে। ন। সন্যা। ন। প্রাচীনম্। 

আধার পট আর 

আদিত্যাঃ। ন। উত। পশ্চ]। 

ণ ও রা চিৎ। বসনঃ। ধীর্যযা। চিৎ। যুশ্মাহনীতঃ 
| | 

| অতয়দ্। জ্যোতি; | অশ্াম | ১১ 1 
" হে আদিতা।ঃ! দক্ষিণা দক্ষিণো ভাগঃ ন বিচিকিতে ্মা ন বিজ্ঞায়তে সব্য সব্যো মতাগোহপি ন জ্/য়তে ॥ উভয় স্ুপাংসুলুগিতি সোর!জাদেশঃ ॥ তথা প্রচীনং পুবস্তাদপি 
জায়তে ॥ বিভাষাঞ্চেরদিকৃস্তিয়ামিতি স্বার্থে থঃ॥ উত অপিচ পশ্চা পশ্চাৎ পৃষ্ঠভাগেহপি জায়তে। নৈশেন তমসা আব্তগ্বাৎ আন্তরাদজ্ঞানাদ্বা পশ্চ পশ্চা॥ চচ্ছন্দসীতি পাতাডে। কিং বনুনা পাক্যাচিৎ পাকাঃ পক্জন্যেইপরিগক জ্ঞানোহপি ॥ ডুপচষ, 
কে-খহলোর্ণাৎ। তিৎস্বরিতঃ ॥ ধীধ্যাচিৎ ধীরে নেতব্যহ্থেন তবে! বীর্ধযঃ কাতর ॥ ভবে- দসীতি যৎ॥ কাতরোহপি ॥ উভয়ন্র স্থৃপাং স্থলুগিতি আকাবঃ ॥ হে বসবে! বাসযিতার দিতাঃ! যুগ্মাদীতঃ যুম্বাভিঃ নীতঃ শোভনেন মার্গেন গ্রাপিতঃ লন অভয়ং ভয়রহিতং যাতিঃ সৌরং তেজঃ আস্তরং বা জানাত্মকং অস্থ।ং প্রাপুয়াম্॥ (২ম_-২৭হ_১১৭ ) ॥ 

গে ০ 
৬ 

অথ দ্বাদশী__ 
| | | | | "যা রাজভ্য খতনিভ্যে। দদাশ যং বর্ধন্তি পুষ্টয়শ্চ নিত্য: । 

| | ] 1 রেবান্ যাতি প্রথমে। , বখেন বহ্দাব। বিদথেষু প্রশস্তঃ | ১২ ॥ 
--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| হি ৃ | | | ৃ ততাঃ। খতনিইভ্যঃ | দদাশ। যম্। বর্দধস্তি। পুষ্টয়ঃ। চ। নিত্যাঃ। 
| | |. ৫ যাত। প্রথমঃ। রথেন। বসুই্দাবা। বিদথেষু। প্রইশত্তঃ | ১২ 'য| যজযানঃ 

ৰা টা 
রাজত্যে। রাজমানেভ্াঃ খতনিতযঃ খতন্ড যজ্ঞপ্ত বা নেতৃত্যঃ আদিত্যেভো! কুপু | পুরোডাশাদিকং দদ।তি যং যজমানং পু্টয়ঃ পোষকাঃ নিত্যাঃ শাশ্বতাঃ আদিত্যাশ্চ নন টা বজমানে| বান ধনবান্ প্রথমঃ প্রধিতঃ প্রথাতঃ বসুদাবা বস্থনাং ধনানাং ঈদ শরশস্তঃ লর্ৈ ঠ প্রশশ্ুমানঃ বিথেযু বেছোষু লন্ধবোধু গৃহেষু রথেন বাহমেন 

গু ঞ 
125 .. - 

রী 



৬৬৬ ধাষেদ-সংভিত। | [২ মণ্ডল, ৩ অন্ুবা্ ২৭ হজ 

অথ ত্রয়োদশী-_ 

প | | | | ও 
শুচিরপঃ সুযণস। আদব উপক্ষেতি বৃদ্ধণয়াঃ স্বীরঃ। 

| ,. | | | 

নকিনং স্ব্ত্যন্তিতো ন দুরাগ্ক আদিত্যানাং ভবতি প্রণীত] ॥ ১৪) 

_* অথ পদপাঠঃ *_- 

| | | | | ূ 
গুচিঃ। অপঃ। আুইশবসাঃ। অদন্ধঃ। উপ। ক্ষেতি। বৃদ্ধংলয়াঃ। শুইনীরঃ। 

| | | 
নকি2। তম্। স্বন্তি। অস্তিতঃ। ন। দুরাৎ। যঃ। আদিভ্যানাম্। 

] ] 
ভবতি। প্রহনীতৌ ॥ ১৩। 

ল যজমানঃ শুচিদাঁপামানঃ শুদ্ধো বা অদন্ধঃ লপত্রৈরবাপিতঃ বৃদ্ধা! গ্রভূতা। 

ল্বনীরঃ শেভনপুত্রশ্চ সন্ সুমলসাঃ শোতনসন্ান্যপঃ বৃষ্টিলক্ষণানাদকানি উপক্গতি 

উপনিনসতি সর্বদা স্ুম্তানামপাং চ সমীপে নিবলতীত্যর্থঃ। তথা নকির্ণ চ তং 

হিংলস্তি। অস্তিতো। ন অন্তিকাৎ লমীপদেশাচ্চ দৃবাদ্িপ্রকুষ্টাচ্চ দেশাদাগত] বাক?। 

অন্তিকন্ত তরপাদিলেপ উতি লোপঃ1 মো যজমানঃ আ।দিতানাং অন্দিতেঃ পুত্রাণ। 

মিআ্রাদীনাং প্রণীতৌ প্রকৃষ্টে নয়নে প্রাপণে ভলতি বর্ডতে ল ইতি পুর্বিজ সনবন্ধঃ| ১৩। 

চা ী 

অথ চতুর্দশী-_ 

| | | | . | | 

অদিতে মিত্রবরূণেত মুড় যদ্ধে বয়ং চকৃম। কঙ্চিণাগঃ। 

] 
| । | 

উর ম লজ ম। নে দীর্ঘ আিনশস্তমিত্রাঃ | ১১1 

--৯ অথ পদ্দপাঠঃ *-- ৰ 

1 ূ | ₹। গা?। 

ভাদিতে। মিত্র। বকণ। উত। মুড়। বখ। বঃ। বদ চরুম। কং। ৮ 

| | 1 দীর্ঘ 
উরু। অস্টাম্। অন্তয়ম্। জ্যোতিঃ। ইন্জা মা। নঃ। রঃ 

ৃ 
আভি। নশন। তমিআা।॥ ১৪ % 



২ সক) ৭ অপ্যা, ৮ বর্গ ।] সপ্তবিংশং সুক্তং। ৬৬৭ 
উত অপিচ হে-অদিতে মিত্রলরুণ | আমন্িতং পূর্বমবিস্বমানবদিতি র্পৃ্বস্ত- 

মন্ত্রিতস্ত।বিষ্ভমানবস্তাবাৎ লর্ব্বেষাং যাঠটিকমামন্ত্রিতগে তা।ছাদাবম ॥ যুযং গ্রত্যেকং মুড 
আঞ্সাকমুপরি দয়াং কুরু রক্ষেতার্থঃ| যৎ যগ্ঘপি ব্যং লো যুক্সাকং ক্চ্চিং কিঞিদগেইপ- 

রাধং চকুম অকর্ন্ম তথাপি মৃড়েত্র্থঃ। হে ইন্দ্র পরমৈশ্বধ্্যপে ত।' দত] | উর বিস্তীণং 
অতয়ং তয়রহিতং জ্যোতিত্বীয়ং প্রকাশং জ্ঞানাম্মকং ব| অগ্তাং অহং প্রাপ্রয়াম্ দার্ধ। 
বিনতৃতাপ্তমিতআস্তমলাযুক্তা নিশাঃ জ্যোতন্লা। তমিঙর। শৃঙ্িণেতি নিপাতাতে। তা নোহমন্ 
যাডিনশন্ আভিযুখ্যেন ব্যাপ্রুবস্ত ॥ (২য - ৯৭শ্--১খ)। 

অথ পঞ্চদশী-__ 
ৰ 

| উ.ভ অস্মৈ পীপয়তঃ সমীচীদিবে। বৃষ্টিং নুভগে। নাম পুষ্যণ। 

| | ূ | উঠ ক্ষযাবাজয়ন্ যাতি পৃৎসূভাবধে1 শুবতঃ সাধু অন্মৈ।১৫। 
--* অগ পদপাঠঃ *-_- 

| 
উতে ইতি। অপ্মৈ। গীপয়তঃ। লমীচী ইতি। জম্হঈচী। দিনঃ 

1 ] ] 
 বষ্টিম। সুতভগঃ। নাম। পুষ্ুন। 

| | 
উভা। ক্ষয়ৌ। আইজয়ন। যাতি। পৃংহনু। উত্ভৌ। অর্কো। 

ণ 
তবতঃ | লাধুইতি। অশ্মৈ॥ ১৫ | 

ঘ আদিত্যানাং ভবতি প্রণীতাবিতি বাবহিতোহপ্যক্রেদং শকেন পরামৃশ্ঠাতে অন্ৈ 
নাশায় লশীচী লঙ্চ্ছমানে উভে দ্ু/বাপৃথিব্যে) পীপয়তঃ প্যায়য়তঃ কামান্ বর্দায়তঃ। 
য়ীবৃদ্ধৌ। অন্ম।ণণ্যস্তাচ্ছান্দসো লু । ব্যতায়েন তসত্ত!মাদেশাভাবঃ | ধাতোঃ গীভাবশ্চ ॥ 

১ ঈগ: শোভনধনঃ দিবো ছ্যলোকাদ(গতাং বৃষ্টি পুষ্যন্ বর্দয়ন ভবতি। নামেতি 
সিদপ্ধে তাতে । কি পৃত্ম্থ পৃতনাস্থ সংগামেযু আজদম্ন শজনাতিমুখ্যেনাভিতন্ 
ক উচ্টৌ নিবালৌ ক্ষিয়াস্ত নিবসত্াশিকসিতি ক্ষয়! নিবাসন্থানং ॥ পুংপি দংজঞায়া 
 প্রায়েপেতি অধিকরণে ঘঃ। ক্ষয়ে নিবাসে ইত্যাছু দাত্ত্বং ॥ তৌ পরৈরনাক্রান্ত 
টা গিষাসস্থানম্ আত্মনাপহৃতং পরকীয়ং নিবাসন্থানং চ যাতি গঞ্ছতি। তথাশ্দৈ গা উ্াবর্ধী জগতভো ভাগ চরাচরাযকৌ মা মর্াঙকৌ থা লাধু কৌ ভবতঃ  ইবতঃ॥ (হম -২৭সু -১৫খ)। 



৬৬৮ ধাথেদ-সংহিত। | [২ মণ্ডল, ৩ অঙ্গসাস, ২)? 
পি 

অথ ষোড়শী-- 

| | | | | 
য| বো মায়া অভিদ্রহে যজত্রাঃ পাশ! আদিত্য। রিপবে বিচ থা 

টি ক সা টি ২ 

ৃ | | 
অশ্বীব তা অভি যেখং রখেনারিষ্ট। উর বা শর্মানৎ স্তা/ম।১৬। 

--০ অথ পদপাঠঃ *-__ 

| | ৰ 

ভি পা মামার অছিহদ্রুহে। যজরাঃ | পাশ।ঃ । আদিত্াঃ। বিপবে। রি রা 
চে এ্পস্প ০ 

| | | ূ র শশ্বীহইব। তান। অতি। যেষম্। বখেন। অরিষ্টাঃ। উরৌ। কআস। শর্মন্। স্তাম।১১। 

হে যজজ্রাঃ যষ্ঠপ্যা | আবিত]াং লে! যুক্মা্তং যাঁং যায়ঃ অভিদ্রুহে অন্যিদবোহং নুর্দডে 

রাক্ষসাদয়ে নির্মিতাঃ যে চ পাশাং বিপবে শররনে লিচত্তাঃ। চ.তী হিংসাওস্নায়। 

প্রসারিত! ইত্যর্থঃ। তান পাশান মায়াশ্চ পথেন আরতিযেষং অতীত্য াগতেমং অতিহাবো- 

মিভার্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ _অশ্বীব যথাশোন্তনাশ্বঃ কশ্চিৎ পুরুমঃ ছুত্তলন্ মার্গান শীপমি 

ক্রামাত তদ্বৎ। বেষ্ট গ্রমাত্ে। ভোৌবাদিকোনুদাত্তেৎ। ছান্দসে| লঙ্ু। ব্যহাখেন গল্টমগন। 

তথা বয়ং অরিষ্টাঃ শক্রতভিরহিংলিতাঃ সন্তঃ উরো নিস্তীর্পে শ্্মন শর্মেতি গৃহনাম তব দন্ত 

সপে গৃহে ব| আসমস্তাৎ, স্তাম বর্তমানা তবেম | (২ম- ২৭১৬) ॥ 

হাথ সপ্তরশী-- 

| | | | 
মাং মঘেনে। বরুণ প্রিয়ন্ত ভুরিদান অ| বি্দিঃ গৃনমা?31 

| | | | | 
ম। রয়ে! রাজনত্দ্ুয়ম।দপন্থ।ং বৃহুদ্ধদেম বিদথে সৃবীরা? | ১৭| 

-* অপ পদপাঠঃ *-- 

ৃ ্ ? র্ আেঃ। 
মা। জহমূ! মঘোন:। বরুণ । প্রিয় । ভুরিইদান।:। সা বি 

| | 
| | নীর181 ১1। 

মা। রায়ঃ। রাজন্। লুহ্যমাৎ। অব। স্বাস্। বৃহৎ । বদেস। টি হা 
| 

হে পরুণ! মাঘোলো ধনবতঃ প্রিয়ন্যানুকুলস্য ছু বা চে 
দ্য 

লিং মা আশস্দেয়ানি আবেদনং বিজ্ঞাপনং মা করবাণি। কিং তদনাত, 



২ জষ্টক, ৭ অধ্যায়) ৯ বর্গ । ]  অষ্টাবিংখং সুক্তং। ৬৬৯ 
শুনং শৃগ্ঠং দারিদ্র্যম্ বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ | যদ্ব! শৃনং গতং গ্রাপ্তং দারিদ্রামূ | টুওহি গতি- 

ৃদ্ধোঃ। শ্বীদিতো নিষ্ঠায়ামিতীট প্রতিষেধঃ | যজাদিত্বাৎ সংগ্রসাবণমূ। ওদিতশ্চেতি 
মকারঃ বৃষাদিতাদাছ্াদাতত্বম॥ এতদুক্তং তবতি অন্মদায়াঃ পুক্রাদয়ঃ ক্ষুধিতা ইতি গ্রড় 

্মীপেহভিপায় যাঁচমানো মা ভূবমিতি। হে রাজন স্ুযম( ুষ্ুনিয়ম্যতেনেন পুরুষো 
গৃহ ইতি নুযমঃ ॥ ঈষদ,ন্ুত্িতি খল্॥ তাদৃশাদ্র/য়ো ধনান্ মাবস্থং অনযুত্য স্থিতো ম! 
ভূবং। বয়ং আুবীরাঃ শে।ভনপুক্ঞা নিদথে যজ্তে গৃহে বা বর্তমনাঃ 

স্তোত্রং বদেম উচ্চারয়াম ॥ (২ম-২৭স্থ ১৭) 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত সপ্ডমে অঈমো বর্ণঃ॥ ৮। 
৬ চু 

ঙ 

লত্তে৷ বৃহৎ গ্রোং 

অষ্টাবিংশং সূক্তুমূ। 
০১০ 

ইদমিত্যেকাদশচিং যষ্ঠং সুক্তমূ। অজ্রান্ক্রমাতে -ইদমেকাদশবাকণমিতি পূর্বস্ৃত্ের 
কৃ্মাগ'ৎসমদে। হি বেতক্তত্াদন্তোত্তবস্ত চ কৃন্মা গাৎসমদে। ল| খসিঃ | ঝিটুপ্ছন্দঃ। 
বরুণা দেবতা । নিশিয়োগো লৈজিকঃ। আর পেচিদাছঃ- ইদ্মেকাদশর্টং তু বারুণং ভয় 
গাগন্ুৎ। খণদারিদ্র্যছুঃস্বপ্রনশনং চেতি শুশ্রমেতি। (২ম--২৮স) ॥ 

তরে প্রথম 

প্র | ] ূ | 
হদং কবেরাদিত)স্ত স্বরাজ বিশ্বানি সাস্তাত্যন্ত্ মহ! । 

| [ | | 

খত যো মন্দ্রে যজখায় দেবঃ জুকীন্তিং ভিক্ষে বরণচ্থ ভুরেই ॥ ১ ॥ 

-* অথ পদপাঠঃ *__ 

1 | | | 
ই কবেঃ। আদিত্যন্ত। স্ব২রাজঃ। লিশ্বাশি। অস্তি। অতি। অগ্ত। মহা। 

1 | 
অতি। যঃ।| মন্্রঃ। যথায়। দেবঃ। সুই সীহিম্। ভিক্ষে। ররুণন্ | তুরে॥ ১৪ 

হবেঃ ক্রান্তদশিন আদিত্যস্ত অদিতেঃ পুরেস্থ গ্বরাজঃ ম্বয়মেব রাঙ্গমানস্তেশবরস্ত বা 
খণস্তেদং হবিঃ স্তেভ্রং বা যজগানঃ করোতীতিশেনঃ। লচ বিশ্বানি সর্বাণি লস্তি 

ধিতীয়তাব বিকার ভাঞিভূত জাতানি মহ! মহিয়া বরুণ গ্রসাদান্লন্ধেন অত্যান্ত অতিভবতু। 

 নাণো সোভমানো বরুণঃ হলথায ট্রে পুরুখায় অতি আতশযেন মত স্বাত্ো রধা়িত! 



৬৭০ *.. খখেদ-সংহিতা | ( ২ মগুল, ৩ অহা, ২ ্) 
শা ৩ 

স উউি 

বা! ভবতি তন্যতুরের্তূপ রুণন্ড সুকীত্তিং শোভনাং স্ততিং তিক্ষে প্রার্ঘয়ে । যদ 
তবতীয়ার্থে ব্ঠী। তেন বরুণেন দাতব্যাং শোভনাং ্ীর্তিং অহং য্চে| (২ম 

অথ দ্বিতীয়।-_ 

[বরুণন্তেতি 

সহ ৮ মি ১) 1 

রর | | | ৰ 
তব ব্রতে সুতগালঃ স্যাম স্বাধ্যে বরুণ তুষ্টবং5ঃ। 

| | 
উপায়ন উষনাং গে।মতিনামগ্নয়ে। ন জরমাণ। অণু দান | | 

_-* অথ পদ-পাঠঃ * -- 

| | | 
তব। ব্রতে। স্ুংডগাপঃ | শ্তাম। স্ুহলগাধাঃ। বরুণ । 

| 
তস্কইগাংসঃ | 

] | ] | | উপহলয়নে। উষণাম্। গোইম তীনাম্ | অগ্রয়ঃ | ন। জগমানাঃ। তনু । দান |॥২। 

হে বরুণ! দ্বাধাঃ শোভনাধ্যান!ঃ তুটুঝ্জংসঃ গ্বতলত্তো বয়ং তব ব্রতে ত্বদীষে পণ্তিরগাথে 
কষষ্মরণি। বর্তমানাঃ স্তগালঃ স্তাম শোভনধনা ভবেম। অপিচ গেম হান! বশ ৪মুঁজানা- 
মুসা উপায়নে উপাগমনে লতি অগ্রয়ো ন যগা অগ্নয়োইগ্রি হো দিক সমিধান্ত 

এবমনু দুন্ অন্থদিতং জরমাণাস্তাং স্তপত্তো বয়ং দীপ্যমানা ভাবেম ॥ (২--২৮৪-২৫)| 

অথ তৃতীয় 

| | | | 
তব শ্যাম পুরুবীরন্য শর্ময়,রুশ'/ম্য বরুণ শ্রাণেঃ। 

কাস (ভজ জের 

| | ূ 
: যুয়ং নঃ পুত! আদিতেরদক! অভি ক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ॥ ৩| 

-* অথ পদগাঠঃ ০. 

| | | ক । 

তব: স্তাম। পুরুৎনীরন্ত। শর্মন্। উকহশংসন্ত বরুণ । প্রনেতরিতি। প্রইনেতঃ। 

| 
2 ০1 

ুযমূ। নঃ। পুক্রাঃ। আদিতে£। অদকাঃ। অভি। ক্ষমধ্যস্। যুজ্যায়। দেশাঃ। 
রা 

. হে প্রণেতঃ! লর্বন্ অগ্ততঃ প্রকর্ষেণ নেতঃ ধরণ পুরুবীরণ্ত পুরুতিহ তি 
পেত যঘ! পুরূণাং বহুনাং শত্রণ$ বিশেষেণ গ্রেরকপ্য উরুশংখঠ ডু বছিঃ 



ইশক ৭ শধ্যার, জক্্গ। ]" অষ্টাবিংশং সৃক্তং | রি 
ভামানস্ তবশর্ঘন্ শর্মশিঈস্থখে গৃহে বান্তাম। অন্বিতেঃ পুত্র মিত্রাদয়ঃ পরমগি ছন্দপীতি 

গ্রস্ত হাঠান্তস্ত পূর্ববামন্ত্রিতাঙ্বস্তাবেনানু গ্রবেশাৎ পদদ্বয সমুদাস্াষ্টমিকং নর্ববানৃদাতত্বমূ॥ 
আদব শাক্রভিরহিংলিতাঃ এবস্ুতা হে দেশাঃ! যুষং নোহশ্মান্ কতাপরাধান্ যুজ্যায় ন্যায় 

পতিক্ষমধ্বং অন্মাভিঃ কতমপরাধং মহধবম্॥ (২ম--২৮স্থ - ৩) | 
টি ভু 

গ 

আথ চতুর্থী-_ 

1 ও ণ | 

গর লীম।দিতে]। অস্থজদ্বিধ্ত। থা সিহ্ধবে। বরুণন্য যন্তি। 

| | | | 
ন শ্রামান্তি ন বিমুচন্ত্যেতে বয়ে। ন পপ্তু রঘুয়৷ পরিঞ্গান্॥ ৪| 

--* জগ পদপাঠঃ *-- 

| | 
গ্র। দীম। আদিত্যঃ। অত্যজৎ । নিহপর্ভা। খাতম্। লিন্ধবঃ। সরুণস্তা। স্তি। 

| | 
ন। আমান্তি। ন। বি। মুগন্তি। এতে । বয়ঃ। ন। পণ্তঃ | রঘুইয়া। পরিইঘন্॥ ৪ ॥ 

বিপর্ভ! সেতুরিব জল) বিপাবয়িতা আদিত্যঃ আঅদিতেঃ পুত্রোবরুণঃ প্তং বিপারণ 

হেতুডৃতং সতাম্। যদ্বা নদীনামুপাদানভূতমুদকম্ সীং সর্বত: প্রাস্থ্ৎ প্রক্ষেণ স্ষ্টবান্। 
আগা প্রথৃহাস্তানুনাসিক ইত্যাকারঃ * *সান্গুনাসিকঃ তেন বরুণক্কর্তেন সশিন্ধবঃ শ্ন্দন 

শলানগ্ধো যন্তি গচ্ছস্তি। প্রবহস্তি এতে দিন্ধনঃ ন শ্রামান্তি ন গ্রাগুবত্তি ন নিমুচস্তি 
উপবতান ভবস্তি। অনলসাঃ সর্ববদৈকরূপেণ প্রবহস্তীত্যর্ঃ। এতদেবোচ্যতে_বয়ো ন 

খযঃ পার্ষণ ইব রঘুগ্াঃ লঘঘুবর্গাঃ শীদ্রগামিনঃ পরিজ্মন্ পরিজ্মনি ভূম্যাং পপ্তুঃ পতস্তি 

চান্ত॥ পংলৃগতৌ। লিট্যুপিতনিপত্যোস্ছন্দসীত্যুপধালোপঃ স্থানিবস্তাবাৎ। বিবচনানি 

ধুয়া ইতাত্র সপাং সুলুগিতি জলোযাজাদেশঃ॥ (২ম-_২৮স 7৪) | 

রঃ ঙ 

অথ পঞ্চমী__ 

| | | ৃ বি মচ্ছুথায় রশন|মিগাগ থধ্যাম তে বরুণ থামৃতগ্য। 

মানি! ূ | * | 
শশ্হদিবয়তে। ধিয়ং মে ম| মাত্র!" শধ্যপদঃ পুরধাতোঃ ॥ ৫ 

১ 



৬৭২ | খখেদ-সংহিত। | [ ২-মগুলট ৩ অন্থুবাক, ২ ন্ 
নস --* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| .। 
বি। মৎ। শ্রথয়। রশনাম্হই। আাগঃ। খত্যাম। তে) বরুণ। খাস্। ওত 

| | | | মা। তন্তঃ। ছেদি। বয়তঃ | ধিয়ম। মে। মা। নান্র]। 

| | 
শারি। অপলঃ। পুর।। খতোঃ 1৫ ॥ 

হে বরুণ! মৎ মতলকাশাৎ রশনামির রঙ্ভুমিব আগঃ বিহিতানন্থষ্ঠান জনিতং গাঁ! 
বিশ্রথয় শিথিলীকুরু বিমোচয়েত্যর্থঃ। তে ত্বৎসন্বন্ধিন খতগ্ভোদকশ্য পুর্ণাং থাং মদীংধ 
ইতি নদীনাম তাং খধ্যাম লভেমহি। অপিচ পিয়ং কর্ম বয়তঃ লংতহ্বাতি মে মম তন কর্ম 
লন্ততিঃ মা ছেদি ছিত্্লোমাতৃৎ টনরস্তর্ষেণাস্তিত্যর্থঃ | তথ! খতোঃ লমাপ্তিকালাং পা পূর্ন 
অপলঃ। কর্্মণঃ যাত্রাশরীরং প্রাচ্যোদীচাঙ্গলক্ষণং মা শি শীর্ঘং বিকলং ম| ভং। দ 
হিংলায়া কর্শণিলু ॥ পুরধধতোরিত্াত্রঞ্ধতাক ইতি প্রকৃতি ানঃ ॥ ( ২ম _২৮হ--৫%)। 

ইতি দ্বিতীয়শ্ত লপ্তমে নবমো বর্গঃ ॥ ৩ ॥ 

অথ ষণ্ঠী-_ 

| 
অপে। হু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মত সয্াড খনাবোনু মা গৃভাগ। 

| | | | | 
দামেব ব€ুসাি মুমুগ্ধ্যংঘো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেণে | ও। 

-* অথ পদপাঠঃ *-- 
রা | 

অপো ইতি। স্ব? ম্যক্ষ। বরুপ। ভিয়সম্। মৎ। 

| 1 | 
লম্ইরাটু। খতহবঃ। জন্ু। মা। গৃঁভায়। 

পর এ প 

এ 

দামহইব। বৎলাৎ। বি। মুমুদধি। অংহঃ| নহি। ত্বৎ। 
ঝর রটে ওটি 

দ রী 

| | 
ারে। নিঠমিশঃ1 চন। ঈষে। ৬। 
(ও গর রি এজ 



অক) ৭ অধ্যায়। ১৭ বর্গ। ] অষ্ট।বিংশং সূক্ভং | ৃ ৬৭৩ 

হে বরুণ! ' ভিয়সং তয়ং মত 'মত্তঃ সু সুষ্ঠু অপো ম্যক্ষ অপগময়। হে সম্রাট! লম্য- 
খ্রাঞমান হে খতাবঃ লত্যবন্ যজ্জলন্ বা বরুণ | মা মাং অন্থগৃভায় অন্ুগ্রহাণ। ছন্দসি শা- 
রঙ্জগীতি শ্বঃ শায়জাদেশঃ | হ্বগ্রহে!্ ইতি তত্তম ॥ অপিচ দামেস লংস/ৎ যথা দোগ্ধা বৎস- রিটা বন্ধনীং রজ্ভুং বিমুঞ্চতি। তথা অংহঃ পাপং মত্লকাশ। দ্বিমুমুগ্ধি বিমুধ্ ॥ ছান্দসঃ 
শপ; 20 পৃথকৃকুরি তুদারেত তো দুরদেশে বর্তমানঃ তদন্ত ইতার্থ;। ত্বত্তোন্তঃ কশ্চিং 
নিমিষশ্চন নিমেষস্যাপি অক্ষিপক্মচ্নন্তাপি নহি ঈশে নেষ্টে তেব ঈশ্বর ইত্যর্ঘঃ। 
লোপন্ত আত্মনেপদেঘিতি তলোপঃ ॥ (২ম--২৮স্_-৬) | 

অথ সপ্তমী-__ 
| | | | ৰ 0 

মা নে। ববৈর্বরূণ যে ত ইস্ট|বেনঃ কথভমহর ভ্রীণস্তী 1 

| ] | ৃ 
মা জ্যোতিষ; গ্রবসথনি গন্ম বিম্মুপঃ শিশাণে। জীবসে নঃ ॥ ৭ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| মা। নঃ। বধৈঃ। বরূণ। যে। তে।,ইক্টো। এনঃ। কণন্তম্। অস্ুব। ভ্রীণস্তি। ও আহ এটি পম 

শষ আর 

| | | | ম। জ্যোতিষঃ। প্রহবসথানি। গন্ম। বি। সু। মুদঃ। শিশ্রুথঃ। জীবসে। নঃ॥ ৭ | 
আপ আঃ জার আজ 

পি হা পা 

হে লরুণ | শোইন্ষা্থৈঃ হননসাপনৈরাফুটপ্মণ হিংলীরিতি শেষঃ | হে অনুর 1 পাপরৃতাং নিরপিতঃ তে ত্বদীয়ে ইঞ্ো যজ্জে এন? বিহিতাননুষ্ঠানেন জনিতং পাপং কৃথন্তং কু্বস্তং 
কুষং যে বধা ভ্রীণত্তি হিংসস্তি তৈরিতি পূর্ববর সন্বন্ধঃ ॥ ভ্রীশ হিংসায়াং। ক্রেয়াদিকঃ॥ 
অপিচ জ্যোতিষঃ গৃহে বর্তমান দগ্নেঃ সৌরপ্রকাশান্া প্রবপথানি প্রবালান্ মা গন্ম মা গচ্ছাম। 
দা গৃহে বর্তমানঃ স্র্ঘ্যং পশ্ঠংশ্চিরকালং জীবেয়মিতার্থঃ ॥ গমেলুডি মন্ত্রে ঘসেতি 
টিপুকৃ॥ তথা নোহম্মাকং জীলসে জীবনায় মৃধা হিংসকান্ শু বু বি শিশ্রণঃ বিশ্লেষয় 
খাধস্থেত্যর্থঃ ॥ ( ম--২৮সু--৭ধ।)।| 

অথাষ্টমী__ | 
ৃ ৃ ॥ | . " | নমঃ পুর। তে বরুণোত নৃনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম। 

তবে হি কম্প ঃ ব্রা হ কম্পর্ব্বতে ন শ্রিতান্তপ্রচাতানি দূড়ভ ব্রশ্ানি॥ ৮ ॥ 
ধথবেদ... ১৬ ..৬.__ 



৬৭৪ ধাীদ-সংহিত| | [৭ মওল) ৩ আহুযক। ২৬ 

স্পঞ্ আবথ পদ; *-- 
| 

নমঃ| পুরা তে। বরুণ। উত। নৃনমূ। উত। অপরম্। তুবিইজ।ত। রম 

| পা | 
ত্বে। ইতি। হি। কম্। পর্বত। ন] শ্রিতানি। অগ্রংচ্যুতানি। দুঃইদভ। রি) 

হে বরুণ! পুরা পুর্বশ্মিনকালে তে তুত্যং নমঃ নমন্জারগ্রতিপাদকং নম টি 
শবমবাদিক্স। উত অপিচ নূনমগ্তাপি ব্রবাম। উত অপিচ হে তুবিজাত! ক 
গ্রদেশেষু প্রাহুর্তৃত বরুণ অপরং আগামিন্তপি কালে নমঃশকং ত্রনায উচ্চারয়া। 
কম্মাদিতি চেদুচাতে - দুড়ত ছুদভ দশ্তিতুং হিংসিতুমশক্য দুরো দাশন|শদ'তধোধিতি টে 
্ঠোতযুত্তরপদাদেটুত্বং চ। কমিত্যেতৎ পদাপৃরপম্ ॥ হি যপ্মাৎ ত্ে ত্য়ি পর্বতেন শিলা 
ইব অচ্যুতানি অন্ৈঃ প্রচ্যাবয়িতৃমশক্যানি ব্রতানি কর্ষণি বিধরণানি শ্রিানি 
আশ্রিতানি তন্ঘাদিতার্থঃ॥ (২ম -২৮স ৮) | 

অথ নবমী-_ 

| | | | | 
পর খণাসাবীরধমত্কৃতানি মাহং রাজনমন্যকৃতেন তোজমু। 

| | | ] ] 
অবুযষ্ট। ইন্স, ভূয়শীরুষল আ। নে| জীবান্ বরুণ তান শাধি।৯। 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- ' 

| | | 
পর] রগা। লাবীঃ। অধ। মতকুতানি। মা। অহম্। রাজন্। অন্হকৃতেন। তো? 

ূ 
বরুণ। তাসু। শাহি 

1 রি 

অবিহইউষ্টাঃ | ইৎ। সু কুসী। উপ | আ। নঃ। জীবান্। 

হে বরুণ! খণা খণানি পিআদিতিঃ কৃতান্তত্মাভিদে রানি পর! লাবীঃ গর 

পরাচীনং প্রেরয়॥ যুপ্রেরণে। ছান্দসো লু ॥ অধ অধুনা ম্কুতানি ময়া নির্ারদিতাদি গণ 

পরাস্ুব। অপিচ হে রাজন্ দ্বামিন বরুণ! অহং অন্যকৃতেন অগঠ্ঠৈরর্তিতেন ক 

ভোজং ভোগং মা লতেয়সূ। কিং কারপমিতি চেছুচ্াতে_তু়পীঃ দ্য়স্তো বহতা ৃ 

অব্যষ্টা ইৎ সু লতাং অবুযষ্টা এব অপররাত্রেষুখায় খণানি চিত্তয়তে জাগ্রতো রা 

অপ্যন্যুষ্টকলপ! আলসন্। কে বরুণ! তানুষস্নু.নোহম্মান্ জীবান্ জীবনবতঃ আআ শাধ 

লদন্তাদনুশিষ্টাস্ কুু। খশা্তপহৃত্য ভোগপর্য্যাপ্তং ধনং প্রষচ্ছেত্যর্ঘঃ | | ২ 
ড় 

ঙ 
ে 



পক, 9 পধ্যায়। ২ বস! 4 আষ্ঠাবংশং সুক্তং। 

অথ দশমী-_- 

৩৭৫ 

| | | | ৰ 
ঘ। মে রাজন্যুজে। বা সখ। ব। স্বপ্রে ভয়ং ভীরবে মহমহ। 

| | 
স্তেনে। বা যো দিপসতি নো বকো বা ত্বং 

«| 
তস্ম।ঘরূণ পাহাস্মন্ ॥ ১০ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | | | | 
০1 মে। রাজন্। যুজাঃ।, বা। লখা। বা। স্বপ্ে। ভয়ম্। ভীরবে। মহাম। আহ। 

| | 
স্তেনঃ। বা। যঃ। দ্রপিজতি। নঃ। বৃকঃ| লা। ত্বমূ। 

ৰা 
তল্মাৎ। বরুণ। পাহি। অস্মান্। ১০। 

হে রাজন বরণ ! মে মদীয়ো যুজো। যোজনসমর্থঃ পিত্রাদিব] লখা সমানখ্যানো বান্ধবো বা 

বাপ দৃঃং তবদ্ধিষয়ং ভয়ং ভীরবে ভয়ম্টুলায় মহাং য আহ ব্রতে তথা স্তবেনশ্টৌরে| বা বুকোহ- 
রণ্শ্বা বা যো নোংক্মান দিপসতি জিঘাংসতি স॥ নীবন্তধেতি বিকলনাদিডভাবঃ ॥ দন্ত 

ইচ্চেতীতম্ হে বরুণ | ত্বং তন্মাৎ পর্বব্মা লর্বন্মাদপ্মান্ পাহি রক্ষ ৭ (২ম -_২৮স্থ -১০খ) 

কি গু চি 

রথ গ্ 

অধৈকাদশী__ 
| | | | 

মাহং মাঘানে। বরণ প্রিয়স্ত ভূগ্দিখন আ বিদং শৃণমাপেই। 

| | | এরি 
ম। রায় রাজনৎস্থয়মাদবস্থাং বৃহদদেম বিদথে স্বীরাঃ ॥ ১১॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ূ | ূ পারা 
11 অহম। মঘোনঃ। বরুণ। প্রিয়ন্ত। তূরিহদাবনঃ। আ। 98305885 

গু গত এট 

০ 

ঠা... এ খা। রায। রাজনূ। জুত্যমা। অব। স্থাম্। বৃহত। বদেম। বিদথে। নুইবীরাঃ॥ ১৯৪ 



০৫ ব০নণ-2াংহত। | ৮৭ পতসঃ ৬ শস্ঠবাক, ২৮ হুক 

হে বরুণ! প্রিয়ন্য ভূরিদাবনঃ ভূরেধ নন্ত দাতুধনবত আদান পুরতঃ। | পুনের? 

পিদ্র্যং অহং মা! অবিদং মা আবেদয়ানি জ্ঞাপয়ানি। হে রাজন্। ষ্ঠ নিয়াম কান 
অবযুতা শ্থিতো মা ভূবং শোভনপুআরাঃ যজ্ঞে গৃহে বাঁ বর্তমানাঃ প্রৌচং স্তে 
উচ্চারয়/মঃ ॥ (২ম -২৮স্য -১১৭)।॥ 

ইত দ্বিতাঘুস্ত পপ্তমে দশমো বর্গ: ॥ ১০ ॥ 

৪ ধীঁ 
গু 

একোনত্রিংশং ন্ুক্তং | 
রঃ ৯১. ০ পপি (শিস ভইদিরতে 

সপ 

ধতব্রতা ইতি সপ্তর্চং অপ্তমং ুক্তং | গাতৎ সমদস্ত কৃষ্্ত গৃৎসমদস্ত বার্যব | বৈম। 
বৈগদেনম্। তথ চাহুক্রান্তম্ -ধৃতত্রহাঃ সপ্তনৈশ্বদেবমিতি | গতে। লিনিয়োগ:॥ (২২৯৭) 

তত্র গরম 

| | [ | ূ 

ধৃহএ্রনা আদিভা। ইষিরা আরে মত্কত রহসুধিবগঃ। 

ূ | | ৪ 
শৃখচা বে। বরুণ মিত্র দেন! ভদ্র বিদ্ব। আবমে ভুত |১। 

-* আপ পদ-পঠঃ *-- 

| ূ | | | 
ধতহব্রতাঃ। আদিতা।ঃ। ইমিরাঃ । আরে। মৎ। কর্তী। রহশ্বঃইইল। আাগঃ। 

[ | ] | | 
শৃথতঃ | রঃ বরুণ । মিত্র । দেনাঃ। ভব্রত্ত। নিদ্বান। অবসে। হুলে। বঃ॥) 

হে ধৃতব্রতাঃ ধৃতকর্াণঃ আনিতযাঃ আদিতে: পুত্রাঃ ! ইষিরাঃ গমনশীলাঃ র্সৈ 

রত্যেষণীয়াঃ প্রার্থনীয়া বা। £ে বািশদেনাঃ! মদ্ারে মত! দূপদেশে আগঃ বিহিতামুষ্ঠানাঘ 

জনিতং পাপং কর্ত কুরুত॥ করেতেম্ছন্দসো নিকলণন্ত লুক। তপ্তনপ্তনথনাস্টেঠি 

তবাদেশঃ | তত্র দৃষ্টান্ত: _রহস্থরিব বহলি অন্যেণজ্ঞাতে গ্রাদেশে শুয়ত ইতি রহম ্া 

চারিবী লা বগ| গর্ভং পাতগিা দূরদেশে পরিউাগতি তদ্গং। হে বরুণ! িঅদে, 

বে! যুগ্বীয়গ্ ভ্রন্ত যুষ্মাতিঃ করণীয়ং খেয়ে! লিদ্বান জানন্নহং শৃর্থতঃ মততানি তো 

শোত্রেণ আনতো! নে| যুক্ুন অবসে গঙ্গণার্থং ছুবে আহ্বয়ামি | (২ম-২৯%-১৫: 



আটক) ৭ অধ্ার। ১১ ৭11 একনোত্রংশং সুক্তং | ৬৭৭ 

অথ দ্বিতীয়।-_ 

| |. | [ 
য্ঘং দেবা; প্রমতিযযমে।জো যুয়ং দ্বেষাংপি সনৃতর্যোত। 

| | | | | 
অভিক্ষভ্তারে। অভিচক্ষণধ্বমগ্।চনে। মুড়য়ত। পরং চ॥২॥ 
৪ | শত পরা 

_-* অথ পদপাঠঃ *-- 

| | 
যুম্। দেবাঃ। প্রহমতিঃ | যুযমূ। ওজঃ। যুয়ম্। ছ্েষাংপসি। লগ্রতঃ | যুযোত। 

অতিহক্ষত্তাবং। অভি। চ। ক্ষমধবমূ। অছ্য। চ। নঃ। মুডয়ত। অপরম্। চ॥২॥ 

হে দেশাই! প্রমতিং প্রকৃষ্ট মতিরধান্ত পিক্রাদেন্তানৃশোহপি যুযমেব তথা ওজে। 
বলমপি যুযমেব অপিচ যুয়ং দ্বেষাংসি দ্বে্টণি রক্ষঃপিশাচাদীনি | লতপিতান্যয়ম্ অন্তর্থিত 
নামৈতং। তন্তর্থিতে প্রদেশে যুযোত পৃথনুকত। যুমিশণামিশ্রণযে।ঃ ছান্দপঃ শপঃ ম২। 
পূরন) তপাদেশঃ ॥ অভিক্ষত্তারঃ অভিতঃ শক্রণাং হিংসিতাবো যুয়ং অন্িচক্ষমধ্রং 
অভিতবত চ শজ্ন্ অগ্যান্লিন্দিনে চ নোহম্যান্ মুড়ফত সুথযত। অপরং চ অপরমপি কালং 
অথামন্ঘপি কালে শম্মা ন্মুডয়ত ॥ (২ম -_২৯ম্ু ২৭) 

অথ তৃতীয়।__ 

| | | | কিমুনু ৭. কুণবামাপরেণ কিং নেন বলব ভাপ্যেন। 

ূ | ইং নো মিআবরুণ|দিতে চ স্বস্তিমিজ্্/মরুতো। দধত ॥ ৩ ॥ 

»-* অথ পদপাঠঃ *-- 
| কিম্। উ* ই 

| 
ও ইতি। ছু। বঃ। কৃণবাম। অপরেণ। কিম্। সনেন। বসনঃ। আপ্যেন। 

মন। নঃ। খিজাবরুা। 
সপ ক আচ আজ 

অদিতে। চ। স্বত্তদ। ইন্্রামরুতঃ। দগাত ॥৩॥ 

ক বো যুদ্মাকং মু অছোদানীং কিমু কুপবাম কিং খলু কতুং শরুবান ? ৷ তথা অপরেণ অগরকালভাবিনা কর্মণা কিং কর্তৃং শক্তাঃ। তখা হে 



ড৭৮ খেদ-লংাহত। | | ₹ মণ্ডল, ও জঙুপা্। ২১ 

বলবো | বাসয়িতারে! দেবা; সনেন লনাতনেন আপ্যেন আগ্তব্যেন কর্মণ। ক্সাঙ্গং ? 
কত্ুং শক্জাঃ ? লব্বদাপি যুক্মদন্ুগুণং পরিচরণং কর্তুং ন শক্ত। ইত্যর্থঃ। হে জান 
হে আঅদিতে হে ইন্জ্রামরুতঃ ॥ দেবতান্দে চোত পুর্ববপদন্ত।নথ॥ তেট সর্কে যুয। রা 
অবিনাশং নোইম্মভাং দধাত ধর প্রযচ্ছত ॥ লোটি তন্য তলাদেশে ডিষাতবেনা 
লোপাভাবঃ ॥ (২ম - ২৯ -৩৭)॥ 

অথ চতুর্থী__ 

রা | 
হয়ে দেবা যুয়মিদাপয়ঃ স্থ তে মুড়ত নাধমানায় মহ্য। 

| | | 
ম।! বে রথো মধ্যমবাড়ঞাতে ভূম্ম। যুক্ষাবংস্থপিযু শ্রমগ্ব॥3। 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | 
হয়ে। দেলাও,| যুয়ম। ইৎ। আপয়$। স্ব। তে। মুত নাপমানাম। মূ 

| | 
মা। বঃ। রথঃ। মধ্যমইলাটু। খতে। ভূং। মা। যুদ্মানতহস্থ। আগিযু। অনি 18| 

হয়ে দেবাঃ। ছান্দসো বর্ণোপজনঃ। হে দেসাঃ! যুগ্নমিৎ ঘুঘমেল আয়; নর 

প্রাপয়িতারো বন্ধবঃ স্থ ভবপ। তে যুয়ং নাধমানায় অিমতং ফলং মা5মানায় মহাং সো 

যুড়ত স্ুপয়ত। তথা বো যুক্মাকং রথ খতেহস্মদীয়ে যজ্ঞে নিমিত্তভৃতে মগামসট যাতৃং। 

মধামেন মন্দগমনেন বাহকে। মা ভূৎ। শীঘ্বং যুক্ান্ বহত্বিত্যর্থ; । বং যুগ্মাবংনু গং 

' লদৃশেষপিষু বন্ধুধু সৎস্থ মা শ্রিশব শ্রান্তা মা ভূম ॥ বতুপংপ্রকরণে যুষ্মাগনবসতাং ছনদি গা 

উপসংখ্যানমিতি বতুপ । আলর্বনায় ইতাতম্॥ (২ম-২নমু--৪৭)। 

অথ পঞ্চমী-- 

| | রি 

প্র ব একে নিময় ভূর্য্য।গে! যন্ম। পিতেব কিতবং শশাদ 

টিনা ্ 

আরে পাশ। আরে অথানি দেধ! ম| মধি পুত্রে পিশিন 



২ পক) ৭ পধ্যার। ১১ বর্গ।] একনোত্রিংশং সুজং | ৬৭৯ 

--* অগ পদপাঠঃ *__ 

| | | | 
গ্র। বঃ। একঃ। মিময়। ভরি | আগঃ। যথ্। মা। পিতাহইব। কিতনম্। এশ|স। 

1 | 
আরে। পাশাঃ। আরে। অঘানি। দেলাঃ। মা। মা। 
শাটল 

আস 

| | 
অধি। পুজ্ে। বিম্হইব। গ্রভীষ্ট ॥ ৫॥ 

হে দেলাঃ! বো যুম্মাকং মধ্যে অহমেকঃ লন্ ভুরি বছলং আগঃ পাপ প্রমিময়। 
গহং প্রক্ষর্ষণাহিংসিষং | কথমন্সাকং মধ্যে তুমেল ইতি চেছুচ্তে- যদ যন্মাৎ মা মাং 
গতেন কিতবং যথা অপবপ্রব্ত্তং পুত্রং পিতানশান্তি তথা শশ।স অস্শিষ্টং চ কছে।॥ 
স্থ অনুশিষ্টা বিত্যা্মালিটি মধ্যমন্ত রূপম ॥ অপিচ হে দেবা: যুম্বনীয়াঃ পাশ।ঃ আরে 
গন্মতো দুরদেশে লন্ত। অঘ।নি পাপাণি চ আরে পঞ্ত। মা মা অধিপুত্রে। অধিঃ 
গুম্র্থানুবাদী পুত্রে পশ্ঠতি সাত পিতরং সন্তং নিমিব পক্ষিণমিব ব্যাধঃ মা গ্রভীষ্ট ম 
হাধ্বম॥ মাঙি লুঙি হ্ৃগ্রহোর্ড ইতি ভত্বম্॥ (২ম ২৯ _৫)। 

ঞ্ ঙ 

অথ ষণ্ঠী-_ 
| | | 

র্বাঞচ অগ্য। ভবত| যজত্র। আ বে হাদি ভয়মানে। ব্য়েয়মূ। 

র ৃ ী |. | ঘধ্বং নে| দেবা নিজুরে। বকস্ত ভ্রাধ্বং কর্তাদবপদে। যজন্রাঃ | ৬॥ 

--* অথ পদ-পাঠ; *-- 

| ] | অর্ব1$:। অদ্ভ। ভবত। যজজ্রাঃ। আ। বঃ। হাদি । ভয়মানঃ। বায়েমম্। 

| | | | 
বিম। নঃ। দেবাঃ। নিইকুরঃ | বৃকন্ত। ত্রাধ্ম্। কর্ডাং। অবহপদঃ। যজন্রাঃ॥ ৬। 

হে যজজাঃ যষ্ঠব্যা দেবাঃ| অগ্যোদানীমর্বাধেশইন্মদভিমুখা ভবত। নো মুক্নাকং হাদি 
সথিতং রক্ষণং তগ্নমানো বিভ্যদহং আ ব্যয়েমং আভিযুখ্যেন পরাপগুমাম॥ বায়গতে। 
ীশাদিকঃ॥ হে দেবা: | রকণ্ড তত্করস্ত আরন্াশ্তনো বা ল্বদ্ধিনঃ নিজুরো নিহননাৎ ॥ জরী 
সাগ। অন্থাৎ লম্পদ।দলক্ষণো ভাবে কিপ্। ছান্পো হগঃ॥ গোস্ান জাধবং আর়ধবমূ। 1 হে যঙ্ত্রঃ | অবপদ; আপদঃ কর্তীৎ করুঃ নকাশাৎ ত্রাধ্বং ত্রায়ধ্বস্॥ ৬॥ 



৭৮৩ খখেদ-পংহিত| । [১ মণ্ডল, ৩ অনুল!ক ২১ 

অথ সপ্তমী-_ 

মি | | ৰ 
মাহং মঘোনে। বরুণপ্রিয়স্ত ভূরিদান। আবিদং শৃনম।পে। 

| | ূ ূ | 
ম। রায়ো রাজনৎনথযমাদবন্থাং ব্হদবদেম ব্দিথে সুবীর: । ৭। 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | ] | . 
মা। অহম্। মঘেনঃ বরুপ। প্রিয়হ্য। ভূরিহদা ব।। অ।। বিদ্যূ। শৃনমূ। আগ 

| 
ম]। রায়ঃ| রাজন্। সুইযমাৎ। অব। স্থামূ। 

1 [ 
বৃহৎ। বদেম। াবদথে। স্ুইবীরাঃ ॥ ৭ 

ব্যাখ্যাতেযমূ॥। (২ম-২৯হা-৭ধ) ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ন্ত সপগ্ডতমে একাদশো বর্গ? ॥ ১১॥ 
ঙ ঙ 

ঙ 

ত্রিংশৎ স্ক্তৎ | 
চি 

সপ টে বু -পস 

ধাতং দেবায়েত্যেক(দশমষ্টমং শৃত্তম গাৎলমদং 1 অত্ত্য। জগতী শিষ্টাত।। 

প্র হি ক্রতুমিত্যেযা ইন্দ্রালোমদেবতাকা। সরন্বতিতমন্মানিত্যর্দ্ঠ: সারদ্বতঃ। দো 

নঃ সম্থৃত্য ইত্যেষা বাহম্পত্যা অন্ত্য। মারুতী শিষ্টা এন্রয়ঃ। তথ চান্পক্রান্তম- খতমেকা" 

দপজগত্যন্তং বষ্ঠৈন্্াপোমী লরম্বতি ত্ব্মতি লারম্বতোর্ধঠো যে নো বাহশ্ত] ও রথ 

মারুতীতি | গতে। বিনিয়োগঃ ॥ (২ম- ৩০) ॥ 

তন্ত্রৈষ। প্রথমা-_ 
] | | | যার 

ধতং দেবায় কৃথতে সবিত্র ইন্্রায়াহিত্বে ন রসন্ত আঁ, 

| | | 
অহরহর্ধ্যাত্যক্ত,রপাং কিয়াত্যা প্রথমঃ সর্গ আগামূ। ১ 



১ অষ্টক ৭ অপ্যার, ১২ বর্গ ।] ভ্রিংশৎ-সুকং | ৪৮১ 

--* অথ পদ-পাঠঃ «-- 

| | .. এন ৰ 
খতম্। দেবায় | কথাতে । সলদিত্রে ] ইত্্মূ 1 তাত । শ। পমান্থু শাপঃ 

| | রঃ র সহঃইতহঃ। যাতি। টি | এন পিগতি। আ|। প্রথম? গগঃ! আসাম 1॥১ ॥ 

ধতমুদকং বৃষ্টিলক্ষণং কুথতে কুব্বতে দেপায় গ্যেঃতম!নায গলার সন্ধঠ প্রেরকাষ 
চাহি অহিং বৃতরং হতবতে ইন্দ্ায খাগার্থম্ আগে! ন বমান্ত। পতম্মথাজা5। এঁতা নো- 
পরতা তবন্তি। তন্মাৎ ব্যত্যয়েন চতুর্থী । শগিত চাপামপাং ক্বপ্তুঃ সেচকং তোভঃ শহর 

গ্রত্তাহং থাতি গচ্ছতি। আসাং প্রগমঃ মর্গঃ | প্রাথমিকং জথা কিযাতাা কিষতিক|লে নিশান ং। 
আকারঃ প্রশ্নে। কিং শব্দ আক্ষেপে। মানতিকালে তা অজ।মন্ত স কাণঃ কিষান্ 
কিং পরিমাণং? তন্য কালস্ত ন কিমপি নিত এস হি তা ইভার্ঘঃ ॥ (২ম -৩১ন-১খ)। 

গু ষ 

গু 

অগ দ্বিন্তীফ।-_- 

| | | 
ঘে। বৃত্রায় পিনমত্রাগাপ্বা প্র তং জনিত্রী বিছুদ উবচ। 

| | | | 
পথে রদভ্তীরনুজোনমস্মৈ দিখেনিবে ধুনয়ে। যন্ত্যধম্ ॥ ২॥ 

--খ অথ পদ-পাঠঃ ০০ 

| | | ] | | ও ব্জাস। দিশম্। আন্র। অনভ্তরিয্ুৎ। প্র। তম্। জনিত্রী। বিদুষে। উপাচ। 

| | | ৃ 1 | শথঃ। রদত্তীঃ। অন্থু। জোষম্। অট্ৈ। দি দিবেইদিনে। খুন়ঃ। যন্তি। অর্থমূ॥ ২ ॥ 
পপ পপ 

বহর 

ঃ পুকষো বঙ্ায়াস্থুরায় লিনমন্নং অত্র পাৰস্থানে আহরুমতরিম্য সম্প।দতবান্ তং 
পুকুষং জানিত্রী জনয্িত্রী ইন্রস্ত মাত! অদিতিঃ বিছুষে ভাতিজ্ঞামেন্্রায় প্রোলাচ প্রোজ- 
বতী। প্রবচন হননার্থবাৎ তং বৃত্রং হতলাশিতি শেষঃ | অপিচাটৈ অস্তেন্্রান- 
সোবমনকামং ইচ্ছামন্ুস্থতা পথে মার্গান রদভীবিলিথন্ত্যো বুলয়ো নগ্ঃ দিবেদিবে 

থাতিদবসং অর্থং অর্ভব্যং গম্তব্যং লমুদ্রং প্রতি যস্তি গচ্ছস্তি। (২ম -৩*হ-২খ)। 
। 
) 

ৰা রঙ রগ ; 
১ 

| .. সথেদ ২য় অষ্টক--৩৮-৩১স-৮৬ 



৬৮২ খাখেদ-লংহিতা | [২ নুল ও অইসান) ৩, ক 

অথ তৃতীয়।-_. 
বং 

এটি 
, | রী ] ] 

উধ্বে। হাগ্ছ।দধ্যপ্তরিক্ষে ধা! বৃত্রায় গ্র ষধং জতার। 

*1 | | 
মিহং বসান উপহীমহদ্ে তিশা মুধে। অজয়চ্ছক্রামন্ ॥ ৩। 

--৬ অথ পদপাঠঃ *-- 

। 1 ] | | 
উর্ধং। হি। অন্থৎ। অধি। অন্তরিক্ষে। অধ। বুত্রায়। প্র। বধম্। অস্তার। 

ৰা | 1 1 
মিহম্। বসানঃ। উপ। হি। ঈম্। অভুড্রোৎ। নি 

| | 
অজয়ৎ। শক্রম্। ইন্দ্রঃ ॥ ৩। 

হির্রেতৌ। যদ্রাদয়ং বৃত্রঃ অস্তরিক্ষে উর্দধঃ লন্ সর্ববমাবৃত্যাধ্যস্থাৎ অপিঠিতোইভূং। ঘা 

অতঃ কারণপাৎ বৃজ্ায় বৃত্ত প্রতিবধং হুননসাধনং বজ্র ইন্জঃ গুজভর গ্রচিক্ষেগ। 

হৃগ্রহোর্ভঃ॥ লহি খলু বৃজো মিহং বৃষ্টে: সেত্ারং মেঘং বসানঃ আচ্ছাদয়ন॥ ঈমেনমিনবং 

উপাছুপ্রোৎ উপাগমৎ॥ দক্রগতো। লঙি ছান্দলঃ শপঃ | তিগমাযুধঃ তীক্কাঃ 

ইলা: শক্রং শাতয়িতারং তং বনজ অজয়ৎ জিতবান ॥ (২ম-_-৩০ম-৩ধ%)। 

অথ চতুর্থী-_ 

| | | | 
বৃহস্পতে তপুষাস্সেব বিধ্য. বৃকঘ্বরদে! অসুরন্ত বীরন্। 

ূ | ৃ 1 | | 

যখ। জঘস্থ ধৃদতা পুরাচিদেব। জহি শর্রুমস্ম।ক মিন ॥ 61 

-* অথ পদপাঠঃ *-- | ূ 

| | | | | অনুর । বীরান্। ঘ্া। 

বৃহস্পতে। তপুষা। অশ্রাইব। বিধ্য। বৃকইখরল$। 

| 
| | | ইন্ 61 , 

জবস্থ। ধদতা। পুরা। ভিং। এব। জছি। শত্রু! অঙ্গাক ০- 



॥ পক) ৭ অগ্যার, ১২ বর্গ। ] ত্রিংশহ-দুক্তং। রে 
হে বৃহস্পতে | বৃহতাং পরিন্বঢানাং পালক্জিতরিজ্জ ওপুষা তাপকেন দীপ্রেম বণ 

গ্সেন অশন্ঠা ইব বৃকত্বরসঃ লংরতঘারগ্তান্রস্ত বীরান পুরান্ যদথা লংবৃততারাণ্ অনুবস্থ 
বীরান্ বিধ্য তাড়গ্ন ॥ ব্বণোতেঃ স্থবৃভূগু যিমুষিভ্যঃ কিদ্দিতি কর্ণ কন্-গ্রতায়ঃ। দ্রগতৌ। 

অন্মাদৌণাদিকোইসন্এরতযয়ঃ ॥ বৃকাণি লংরৃতাণি দ্বারাংপি ছ্বারাঁণি যেষাং ॥ বনুত্রীহো 
ুর্বপদ একৃতিত্বর মূ ॥ ছে ইন্দ্র! পুর! চিৎ পুরাপি ধধতা ধর্ষকেণ বজেেণ যথা! জঘন্থ ত্বং 
হতবানেব এবমেবাশ্মাকং শক্রং জহি নাশয়॥ হত্তের্জ ইতি হো জাদেশঃ॥ ( ২ম-৩০স-৪খ।) ॥ 

অথ পঞ্চমী 

| ূ | ূ 
অবক্ষিপ দিবে! অশ্মানযুচ্চ। যেন শক্রুং নন্দগনে নিজর্বাঠ। 

| | . | ূ 
তোকস্য সাতে) তনয়স্য ভূরেরশ্ম্র। অধং কৃণুভাদিন্্র গোনামূ ॥ ৫॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | | 
অব। ক্ষিপ। দিব: | অন্ানম্। উচ্চা। যেন। শক্রমূ। মন্দসানং। নিইজুাঃ। 

| রত | ূ তোকস্ত। লাতৌ। তনয়ন্ত। ভুরেঃ। অন্মন্। অর্দমূ। কৃণুতাঁং। ইন্্র। গোনাম ॥ ৫৪ 

হে ইন! দিবো নভসঃ লকাশাদশ্নং অশ্মবৎকঠিনং বজজং উচ্চ উচ্ৈব ভমানন্ং 
অবক্ষিপ অন্মদীয়ান্ শবরনুদ্িন্তাবন্তাৎ ক্ষিপ। যেন বজ্েণ মন্দসানঃ স্োতৃতিঃ ভুঁ়মানঃ 
শন শকং নিজংবর্বাঃ সহিংপীঃ ॥ জুরাঁ হিংসার্ঘঃ। লেটাডাগম॥ তথা তোকগ্ পুরস্ত 
ইরে্র্তবান্দ পোত্রস্ত লাতৌ লন্তঙ্নে নিমিতে লগ্ুমোষা সম্ভজনার্থা তথ! হে উন্! 
গোনাং গবাং লল্তগনার্থং চান্রান্ অন্মাকং ॥ বিভ্তিষ্যতায়ঃ ॥ অর্দং সমৃদ্ধিং কুগুতাৎ কুরু। 
2 পাদান্তে ইতি গো শৰস্তামোহভাগমঃ | (২ম -৩০স্থ-৫খ)। 

ইতি দ্বিতীয়ন্ট লণ্তমে দ্বাদশো বর্গ: ॥ ১২॥ 

অথ যণ্ঠী-- 
| | ] | 

এ হি ক্রতুং বৃহথধো যং বনুখে। রগস্তস্থো যজমানস্ত চোদো । 

ূ | 



৬৮৪ খাথেদ-সংহিত| | [২ মণ্ডগ। ও অগ্ুবাস্ ৬, 

--* অথ পদপ|ঠঃ *-_- 

| | | এ। হি। ক্রতুম্। বৃহথঃ| যম্। বন্ুথঃ। ররন্ত। স্থঃ। যজমানগ্যু। চোদো 

৫311 
হম্্রাসোমা। যুবম্। অম্মান্। অনিষ্টম্। হন্রিন্। বা 

| 
কণুতম। উইতি। লোকম্॥৬॥ 

হে ইন্্রসোমা ইন্্রাপোমৌ! যং টৈরিণং নন্ুপো হিংসগহ। বগা তিরহ্তকার্দ 
যাস্কঃ (নিগ 6২) তং ক্রতুং দ্বেবস্তয কর্ডারং প্রহিবৃহথঃ প্রকর্ষেণোগ্ঘান্ধ! । 
উন্মলযথ ইত্যর্থঃ ॥ বৃহ উদ্ভমনে | তৌদদিকঃ॥ তথা রস্থ বাপকম্থু যজমান 

চোদৌ শত্রুণং প্রেরকো স্থে। ভবথঃ | তথ! হে ইঞ্জাসামে যুবাং আম্মান আথামবা 
অন্মিন ভয়ন্থে ভযস্থান যুন্ধে॥। ঘঞ্চর্ণে করিপালমিহ্যপিকবণে ক এ্রতাষঃ। মা। 
দিহাৎ পুর্বপদান্তোবভতহম্॥ লোকং ভমবঠি 5ং স্থানং ৭ হং কুক হম্॥ ্ 

পাদপুরণঃ 1 (২ম ওগস্থ ০৬৭71 
গু 

ক 

৭ চাপ্তমী 

ণ | | | | ৃ 
নল শ| তমনশ্রমর্মোত হন্দ্রন নোচ!ম মা স্থশেভেতি গেমমূ। 

| | | 
যে মে পৃণাঙ্যো দদছ্ছে। শিবোপ।ছ্যে। ম। সহ্ব€মুপ গোভরায়হ | 91 

_-৭ আগ পদপাঠ2 *-- 
চিএ 

ন। মা। শভমহ। ন। অুমৎ। ন। ৯ তন্দং। ন। পোচাম। মা। 

| 
আনত! ইতি । সে(মম্। 

| 

ম]। লুদস্তম! [ 
যঃ। মে। পণাৎ। যঃ। দদৎ। যঃ। শিইলোযধাত। নঃ। 

| ] | 
উপ। গোতিঃ। আ। অয়ৎ॥৭ | 



টক, ৭ আধ্যায়। ১৩ বর্গ । ] ত্রিংশৎ-সৃক্তং | ৬৮৫ 
স ইন্দ্র মা মাং ন তম ন তময়তু ন প্রপয়তু তথা ন শ্রমং শাস্তং মা করোতু॥ নে শ্রযু তপসি থেদে চ। অনয়োর্থেত্মপ্রাস্তয়োলে ট্যডাগমঃ। ছন্দস্থ্যভয়্থেতি শপ 

মাধধাতুকতাপেরশিটাতি শিলোপঃ॥ উত অপিচ মাং ন তন্ত্র ন তক্দ্রয়েৎ। তন্দ্রা 
মানগ্ভেন যুক্তং মা করোতু ॥ তন্দ্রী শব্দান্তৎ করোঁতীতি ণিচ,। গাবিষ্ঠবৎ প্রাতি- 
নিকস্তেতি টিলোপঃ অন্যৎ পুর্বব॥ ইন্রম1গাম় সোমং মা সনোত মাভিযুণুতেতি 
তান যজম!নান্ প্রতি ন বোচাম নব্রলাম॥ বক্তেশ্ছন্দসো রঙ। স্থমোতেত্যত্র তপ্তনপ্ত- ধনাশ্সেতি তস্য তবাদেশঃ। তত্ত পিত্বেন ডিত্বাাব বাগ ৭81 যম ইন্দো মে মম পুণাৎ 
গামান্ পুবয়েৎ যন্চ দদদৎ অভীষ্ট ফলং দ্যাৎ যশ্চ পৌর ভাপ্মদীরং স্রেত্রং যাগং বা 
[বগচ্ছেৎ। য ইন্ঃ সন্বস্তং সোমমন্তিযুগণ্তং মা মাং আশ্মক্তাং নাতট্োর্গেভিঃ লহ উপাযৎ 
উপাগচ্ছেং প ইন্্র হতি পূর্বতরান্বয়ঃ॥ পৃণাদিত্যা'দধু শরটয/ডাগমঃ। (২ম-৩৪ল--৭%) | 

তাথষ্টমী__ 

| ০০ | | গাব ত্বমস্মী। আব্ডি'ট মরুত্বতী বূমতী জেমি “রন 

রা | | | ২ চিচ্ছধত্তং তবিষীয়মাণমিন্দ্রে হস্ত বমভং শগুকান।ম্ ৮৪ 

-* অথ পদপাঠঃ ১ 

টা 
| | পাত হদ। অন্মান। অবিডি। মকত্বতী। মুশ্তি! জেষি। শত্রীন্। অপ সর পপ চে 

চে 

নর | | | এ চিৎ পগন্তমু। তাবনীহমাণ সু। ইত্তঃ। হস্তি। বৃষতম। শণ্ডিকানামূ॥ ৮॥ 

হে লতি সরণবঝত দেবি! ত্বং অন্যান প্োতুন্ আিড্টি রক্ষ | রক্ষার্থন্থাবতে- টট্যতদপমু | তথা মকুত্বতী মরুধ্তিক্তা মণ্যমস্থানা হি বক লরশ্বতী মরুতশ্চ সান স্থাঃ। শতস্তদ্বতী সতী ধৃগতী ধর্যয্তী শন শাতয়িতনৈরিণো জেষে জয়॥ পন শপ মও॥ কিএ্চামামন্্র তাং চিৎ তমপ্যস্ুরং তত্তি হতবান॥ ব্যত্যয়েন তবে ট্ ॥ কানৃশং ? শর্দীস্তং গ্রসহনগীলং | শৃধু প্রসহনে | তবিষীত্মাণং তবিষী লাচবসবং সরব শঞ্জনেইশক্তং শগ্ডিকানাং শগডামরকবন্ুবপুরোহিতে? শগুবং সাং মগ্যে হষভং, 'গ্রধালম॥ ( ২ম-- ৩০ -৮৭)॥ 

ক ঞ 

পভ 



৬৮৬ . খহথদ-সংহিত ।[ ২ মন্জীঙ, ও জন্গুব।ক) ২৮ বু 

অথ নবমী--- 
স্ষ্ বি 

পুরি রিনি 
যে। নঃ লমুত্য উত বা! জিঘত্বরভিথ্যায় তং ভিগিতেন বিয। 

ৰ ৰ | | 
বৃহস্পত আয়ুধৈর্জেষি শব্রন্ দ্রুহ রীষস্তং পরিধেহি রাফন। ৯। 

--* ভাপ পদ্দপাঠঃ *-- 

| উ . | 
লতা উত। ব|। জিবতু,8। অভিহপ্যায়। তম্। তিগিতেন। বিগা। 

সু খপ এ 

যঃ। নঃ। 

| ! ] ] | ব্বহস্পতে । আমুটপঃ। জেধি। শক্রন। দ্রুহে। রিষস্তম্। পরি। গেহি। রান1৯। 

হে রহম্পতে | যো নোহন্বাকং লন্থৃত্যং লন্মুতরিত্যংতর্হিতনাম অন্তহিতে দেখে 

ভবশ্চোর: লগঞ্ভ মমৃথ সন্মৃতাগ্তৎ। উতত ব| অপি বা যো! জিধত্র,র্জিঘাংস্ুর্ভতি তমতিথায 

লম্বীক্ষা তিগিংতন তীক্ষেনায়ুধেন বিধ্য তাড্য যথান্মদীয়ান্ শত্রন আমুটৈ রায়ো ধনমাগ্ন" 

বিঘাদিভির্জেষি জয়। তথা হে রাজন! বাজমান বৃহস্পতে দ্রুহে ্রোঞ্চে। শবে বিষ 

হিংলস্তং বং পরিধেছি পরিতো ধারয় প্রক্ষিপেত্যর্থঃ ॥ (২ম ৩০৯) | 

ষ ঙঁ 
ঞ্ 

অথ দশমী 

ূ ূ | ূ | 
জন্মংকেতিঃ সত্বতিঃ শুরশৃরৈবাঁধ্য। কৃধি যানি তে কর্বানি। 

টি. 1... ূ ্ 
জ্যে।গভৃবনননুধৃপিাসো। হত্বী তেষামাতর নো বসূণি॥ ১০। 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

র | ূ | ধা 
জন্মাকেতিঃ। লত্বংতিঃ। শুর। শৃরৈ। বীর্ধ্যা | ক্থি। যানি। তে 

ৰ বনি ।)1 ূ ূ ূ 
জ্যোকু। অভুণন। জগ্হধৃপিতাল। হত্বী। তেবাম্। আ। তর। নঃ 

লাদকৈ! দে 
গা কথাদি 

চিরকা 
" হে শুর শৌর্যবন্লিম্র! অপ্মাকেতিরাপ্মাকীনৈঃ লত্বঘতিঃ পরেঘাং ৃ 

| 
ত 

. শৌর্যোপেতৈর্ডটেঃ তানি বীর্ধযা বীর্ধ্যাশি বীরকর্দাণি কুধি কুরু। ঘানি ৫ 

করবীযানি ॥ কত্যার্ধে তবৈকেনিতি করোতেন্বন্প্রতাগঃ। পে? 



২ অটুক, ৭ অপ্যায়) ১৪ ঘর্গ। ] একত্রিংশং সুক্তং ৷ ৬৮৭ 

অনুধূপিতাসঃ ধূপায়মানহদয়া মদীয়াঃ শত্রবো ভূপস্াপন্ হত্ী তান হত ্াতযাদয়শ্চেতীকারঃ। তেখাং শত্রণাং বন্থুনি ধনানি নোঙন্মত্য, আভর আহর॥ (২ম -৩৭হ--১৭ধা)॥ 
ক গু 

গু 

আশ 

অথৈক।দশী__ 

| | | ৃ তং বঃ শর আরুতং হুয়য়ূগিরোপক্রবে নমসা দৈধাং জনম। 

ৃ ও | 

যথা রয়িং সর্ধ্ববীরং নশামহ। আপতাপাচং 

| | 

শ্রত্যং দিবেদিবে ॥ ১১ ॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

ৃ [ | | | | ম্। বঃ। শধম্। মারুতম্্। হুয়ংঘুঃ। গিরা। উপ। ক্রবে। নমল । দব্যম। জনম্। 

|]. ] | | | 
যথ|। রয়িম্। লর্ববীরম। নশ।মহৈ। অপতাহপাচম্্। শ্রম । হিবেইদিবে ॥ ১১ ॥ 

হে মকুতঃ! বোযুক্মাকং শধং বলং মাকুতং মরুৎসমুহরূপং দৈব্যং দেবেমেন্তরে 
দ্ধং জনং প্রাছুডূুতং এবং গুগলিশিষ্টং তং বলং নমসা নমস্কারেণ হবিষা বা গিরা 
ঠাত্রেপ সুয়ঘুত সুখেচ্ছুরহং উপক্রবে ভোৌমি। যথা শেন প্রকারেণ বয়ং লর্ষবীরং 
বৈৈঃ বীরৈবিশেষেণ শক্রণাং প্রেরকৈর্ভটেরুপেতং অপতাপাচং অপত্যেরপতনহেতুভূতৈঃ 
আদিতরুপেতং শ্রুত্যং শ্রবণীঘং প্রশস্তভৃতং রগ়িং দিবেদিবে প্রতিদিবসং নশামহৈ 
মাম ॥ মশতিব্যাপ্তিকর্্। । জেটাডাগমঃ। বৈতোইত্রেত্যিকার:॥ (২ম _৩১-১১৭)। 

ইতি ত্িতীয়ন্ত লণ্তমে ব্েয়োদশো বর্গ: ॥ ১৩। 

একব্রিংশং সুত্তৎ | 

অন্মকমিতি মণ নধ্ষং স্ত্তুম্ গৃৎ্সমদস্তার্ষং তথশ্বদেবং | তস্ত্য জিপ, 

| অগতাঃ। তথা চানুক্রান্তম্--অন্মাকং পণ্ডবৈশ্বদেবং ভ্রিুবস্তমিতি। বিনিয়োগৌ জিকঃ | ( ২ম--৩১ল ) 



৬৮৮ গধ়েদ- মংহিত। | [২ মগুল, ৩ অন্থসাক) ৩১ সূ 

পু ,. ভ্রু গ্রথম।--. 

টুর়াযার্যারারার ডে | | অস্মাকং মিত্রান্রুণাবত" রথম।'দ হ্যরুদৈর্বহুভিঃ গচ!ভুবা। 

| | | | 
প্র যছয়ে ন পপ্তন্ বস্মনস্পার শলহ্তাবো হষীান্তে। বন11)। 

_-* অপ পদ-পাঠঃ *-- 

ক | ৃ | 
অন্যাকম্্। মিত্রাবরুণা। অবতম্। রথমূ। আদটিতং। কদ্রেঃ। বসুহতিঃ। চাই 

[ | | | | | | 

প্র। যৎ। বয়ঃ। ন। পণ্তন্। বম্মণঃ | পরি। আনস্যপঃ | হাসীইপন্ঃ | বন»সদ। |) 
শপ সপ 

পি পপ 

মিআ্রাবরুূণা হে মিত্রাবরূুণো!  আদিতৈঃ ধার্যযাদিভিহ [রশি কুদৈ: এজ 

লংখ্যাকৈঃ বন্থুভিঃ ধরবো গুল ইত্যাদিভিবষ্টসংপ্যাক্ষৈ এবং থিভিদে বগণৈঃ সঙ বুলা 
তবস্তো৷ সহনর্ম(নৌ যুবাং অন্মক্কং রদং অন্ুলাভায় পররুভ্তং অনতমূ। যত দাদী থে! 
বন্মনঃ পরিবসন্ত্যস্মিন্নিতি বন্মনি বাসস্থানং। ওণাদ্িকে। মনিন্। তন্মাত স্থ!খাৎ পরি উপর 

দেশান্তরে ॥ পঞ্চম্যাঃ পরাবধার্থে ইতি সত্ম্॥ অধ্যর্থ উপবধ্র্থ ইতি রভিঃ | বয়ে ন গক্ষিণ 

ই্ব প্রপণ্ডন্ প্রপতস্তি প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি ॥ পতেশ্ছান্দসে লুগি লু'দন্বৎ চেরউানেশ| 

পতঃ পুমিতি পুমাগমঃ| কীদৃশা বয়ঃ? শ্রবস্থাবোইকামাঃ হশীন্তঃ তাহ: ব্জঃ 

বনে ব্বক্ষাদৌ নিষধাঃ॥ লাংহিতিকষ্ছান্দলে। রেফোপজনঃ॥ (২ম -৩১২-১%)। 

ডু চা 

কী 

অথ দ্বিতীয়া__ 

| | তি বাজ। অধস্ম।ন উদন্তা মজোমসো রথং দেলাসে। গাহি ৭ 

| | | 
যদ।শবঃ পদ্চাভিন্তিত্রতো। রজঃ পৃথিব্যা$ সনে 

1 | 

জঙ্ঘনস্ত পাপিভিঃ | ২॥ 



৷ পটিক। ৭ অধ্যায় তন । আঞ্াএংশং সুক্তং | ৬৯ | 

| --* অথ পদপাঠং *__ 
1 |. রর 

[ধ। শ্ব। মং? উৎ। অবত। লংজোবসঃ। রথম। দেবাদ:। অতি। বি্ষু। বাজহযুম্। 

| ] 
যৎ। আশবঃ। পদ্যাভিঃ। তিত্রতঃ। বুজঃ। পৃথিব্যাঃ। 

| | 
লানৌ। জজ্ঘনস্ত। পাণিইতিঃ ॥ ২॥ 

হে লজোধপলঃ1 লমানং গ্রীয়মাণাঃ দেবাসো দেবাঃ অধ অধুনা নোইম্থাকং বাজমুং 

মনত কাময়মানং গতিবিশেষযুক্তং বা রং বিঙ্ষু প্রজাসু জনপদেধু অনি অতিমুখং 
টদবত উদ্গময়ত। অবতিরত্রগতার্থঃ। ন্মেতি পুরণঃ | যদৃ যদান্মিন রথে যুক্তাঃ আশনো 

যাপনশীল। অস্বাঃ পন্ভাতিঃ পাদপাধা।তভিঃ গতিভিঃ রজে রঞ্জকং মার্গং তিত্রতঃ তরস্তঃ ॥ 

তরতেঃ শতরি বছুলং ছন্দসীতি পপঃ প্ল.১। বছলং ছন্দসীতাভ্যাসন্তেত্মমূ। অভ্যন্তানামাদিবি- 
যাযুদাতত্বম্॥ পৃথিব্যাঃ ্রবিতায়াঃ ভূমেঃ লানো পমুদ্ভ্িতে এদেশে পাণিভিঃ পাথুপ- 
লক্ষিতেঃ পাদৈ: জনত্ত অত্যর্থং গচ্ছন্তি ॥ হত্তেযত্বুগস্তাচ্ছান্দসে! লঙ। ব্যতায়েনাত্বমে- 

পদমূ। বছুলং ছন্দসীতি শপে! লুগভাবং॥ (২ম--৩১সু--২ধ)। 

অথ তৃতীয়।-- 
্ 7278: ৃ 

উতস্য ন ইন্দ্রে। বিশ্বচর্ধপিিব; শধেন মারতেন ুক্রতুঃ। 

ূ | ৃ | 
অহ নু হ্থাত্যবকাভিরভিভীরথং মনে লনয়ে বাজনাতয়ে॥ ১॥ 

সত অথ পদপাঠঃ *-- 

| | |. এরা | 
উত। | নঃ। ইন্্ঃ। বিশ্বহচর্যণিঃ | দিবঃ। শধেন। মারুতেন। সুংক্রতুঃ। 

ৃ | | | 
ই হা স্াতি। অবৃকাতিঃ। উততি্তি রথম্। মহে। লনয়ে। বারংলাতয়ে॥ ৩॥ 

রিটারকাঃ অথব|.বিশ্বে সর্ধধে লোকা£ চর্যণয়ো দ্রষ্টব্য যেন। বঙ্ত্রীহো বিশ্বং সংজ্ঞায় 

দিপযাস্তোদাতদদ॥. যক্ষতেন মরুৎলমূহরূগেশ শখে ন বলেন লহ সুক্রতুঃ 

রগ শোনো: রাকা ল ইন্ত্র অবৃকাডি। হিংলকরহিতাতিঃ এ 

খন ন্পইর (৪১১..:০৬.১১০... ৮১৪১ 

: উত্ত অপিচ বিশ্ব চর্যপিং বিশ্বস্ত পর্ব ভর! যা বিশ্বে তর্ষণয়ো মনয়ায় ২ 



১১) ১ যিদ রিগহিত। |] ২ সীল? » জিবাক। ৩, দর 

 কক্ষাতিঃ লহিতঃ সন দিবো ছ্যলোকাদাগত্ ্ অদথ নোহন্মাকং রখং অনসথাতি হুদ 
মাধিতিষ্ঠতু ॥ ছান্দলঃ শপোনুক্॥ কিমর্থং ? মহে লনয়ে মহতে ধনায় তথা গাড় 
বাড়ায় লাতয়ে সন্ভজনার্থমূ॥ (২ম-৩১নু--৩খ)॥ 

ত্টী ৫ 

অথ চতুর্থী 
| | | | ূ উতন্ত দেবো ভুবনম্য সক্ষণিত্বষ্া গ্লাতিঃ লজোষ ভভুবদ্রধম। 

| | ূ 
ইড়। ভগে। বৃহদ্দিবেত রোদলী পুষা পুর্ধিরশ্বিনাবধাপতী | ৪1 

--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

| | | | | | 
উত। স্তঃ। দেবঃ। ভুবনস্ত। লক্ষণিঃ। তষ্টা। গ্রাতিঃ। লইজোবাঃ। জুজুবখ। রামূ। 

| | 1 চারি 
ইড়া। ভগ! । বৃহতইদিবা। উত। রোদপী ইতি। পুষা। পুরমূহিঃ। 

| | | 

অশ্বনৌ। অধ। পতীইতি19॥ 

উত অপিচ স্তঃ লদেবে দানাদিগুপযুক্তঃ ভূবনন্ত ভূতজাতন্ত লক্ষণিঃ দচনীয় দেবো 

তির্দেবপত্ীভিঃ। ছন্দাংলিবৈঞ। ইতি তৈত্তিরীয়কম। গায়ন্রাদীনি ছন্দাংলি চ দ্র 

ইতুক্তম। লজোবাঃ সমানগ্রীতিঃ এবং গুণবিশিইস্ব্! অন্মদীয়ং রথং জ.ভুবং প্রেরাছু। 

জু ইতি লৌক্রোধাতুর্গত্যর্থঃ অন্মাণ-গ্যস্তান্তি রূপম্॥ তথা ইড়া তিস্থণাং দেবীনামাা 

ইডাখ্য/ দেবী চ রখং প্রেরয়তু। বৃহদ্দিবা বৃহম্মহদ্দীব্যতি ছ্যোতত ইতি বৃহদি। . 

ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। স্ুুপাংসুলুগিতি বিভক্তেরোকারঃ ॥ তাদৃশো ভগন্চ এ্রেরতু। 

উত অপিচ রোদ দ্ভাবাগৃথিবে]৷ পুরন্ধিরব্বন্থধীঃ পৃধা পোষকো দেবশ্চ। অধশবন্চার্থে। : 

পতী হুর্ধ্যায়া ভর্ভারো ব্সশ্বিনৌ চ এতে লর্বে অন্মদীয়ং রথং গ্রেতযন্তিতার্ঘঃ 1 8। 

গঁ 

অথ পঞ্চমী-- 

ূ | | মগ ৃ 

উত্ভ ত্যে দেবী স্থতগে মিথদৃশোধাসানত্া। জগত 

রি 
রি লি 

কার পি ওয়াজ চি 

| 
| 721 ূ 711 

স্বষে যতষাং পৃথিবি নব্যল! বচঃ স্ছাতুশ্চ বয়সি উপ 



গটক, ? জধার,। ১৪ ব।] একত্রিংশং সৃজং | ৬১ 
--* অথ পদপাঠঃ *-_ 

ূ | | 
উত। ত্যে ইতি। দ্বেবী ইতি। নুভগে ইতি। ম্ুইভগে। থু! 

| | | উবলানক্তা। জগতাম্। অপিইজুবা। 

| |] সষে। যৎ। বাম্্। পৃথিবি। নব্যসা। বচঃ। স্থাতুঃ। চ। 

| | | বয়ঃ। ব্রিইবয়াঃ। উপ২স্তিরে ॥ ৫ | 

উত জপিচ ত্যে তে প্রলিদ্ধে দেবী.দেব্যৌ দেবনলীলে সুতগে শোভনধনে মিধুদৃশা 
মিধঃ পরস্পরং পত্তত্ত্যৌ এবভুতে উধালানক্া উষাশ্চ রাত্রিশ্ জগতাং জমানাং অপী- 
দুলা ্রেয়ফিক্র্যো ভবতঃ তত্মাদপ্রদীয়মপি রথং প্রেরয়তাম্। উত্তরোধর্চো ছ্াবাপৃথিব্যঃ 
্রত্ক্ষকুতঃ। হে পৃথিবি! বাং যুবাং তব দরিবং চ নব্যসা নবীয়সা নবতরেণ গ্রশন্তেন 
| বট: বচলা॥ নুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়! লুক ॥ যদ্ যদা স্বযে স্ববে উত্তমস্ত বাত্যয়েন 
ধামঃ। তদানীং শ্থাতুঃ স্থাবরস্ত ব্রীহাদেঃ লম্ঘদ্ধি বয়োস্নং চকপুরোডাশাদিলক্ষণং 
য়া; বয় ইতান্ননাম। আ্রীণি ওযধিপণ্ডসোমাত্বকানি হবিল ক্ষণাগানি যন্ত তাদৃশোহহং 
পন্তিরে উপস্তৃণাযি আজ্যনোপস্তরণাভি ধারণপূর্বকং প্রযচ্ছামীত্যর্ঘঃ | তঞ, আচ্ছাদনে। ট্যুতয়ে ছাত্লে! বিফরণন্ত নুকৃ॥ অন্্ত্যশ্চ শবশ্চ ণিতি নিপাতাস্তরং পাদপৃরণম্। 
ত ইদ্ধাতোরিতীত্বং নিপাতৈর্ধ্যদিহস্তেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ ॥ (২ম--৩১শ-৫খ)। 

অথ য্ঠী__ 
| | |, | 1 উত বঃ শংপযুশিজা মিবশাস্তাহিবু নয ৩ জ একপাছুত। 

| | | | | ৃ ও ঘভুক্ষাঃ সবিতা চনে। দথেপান্সপাদাগুহেমা বিয়। শমি॥৬ ॥ 

--* অথ পদ-পাঠঃ *-- 

| | |  । | এ 
, শংলদ্। উশিজাম্হইব। শ্লি। অহিঃ। বুঝ; অজঃ। একংগাৎ। উড 8. | বঃ 

| | 
বিতৃঃ। খতৃক্ষাঃ। লবিতাঃ। চনঃ। দখে। অপামূ। নগাৎ। 

ই 5:36 ]. | 

',; এআগুহহেণা। খিয়া। শমি।৬॥ 



15 
“৬৯২, | খখেদ-লংহিত! | [২ মুল, ৩ অবাক, ৩) ক 

উত অপিচ হে দেখাঃ! উশিজামিব। ইবেতি, লংগ্রতার্থীঃ ৷ অন্বত্তঃ বতিং কামী, 

মানানাং বো যুক্সাকং শংলং স্ততিং লম্প্রতি শ্ম্ি উশ্মালি কাময়ামছে ॥ বশকাস্তো। ইস 
মসিঃ। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রলারণম্। ছান্দসে। বর্ণলোপঃ। উত অপিচ অহ 
ুরমস্তরিক্ষম্ তত্র ভবোহহিনামাদেবঃ অজ একপাৎ ন জায়ত ইত্যজঃ এক এব গলা 
গচ্ছতীত্যেকপাৎ অজ একপাৎলংজ্ঞকঃ স্ুর্ধ্যঃ অরিতসীর্শতমঃ খভুক্ষাঃ উরক্ষয় উর 
নিবাসঃ খভৃণাং নিবাসয়িতা ব| ইন্ত্রশ্চ লবিতা লর্ধবন্ত প্রসবিতা চ নোহয়ং দে বি- 
ধাতু অন্দত্যং করোতু॥ তথা ন্মানুছেমা শীত্রগানী॥ হি গতাবিত্যন্মাদনৈত্যোঞপি 
ইতি মনিন্॥ তাত্বশঃ অপাং নপাৎ অপাং পৌতীয় স্থানীয়োহগ্রিঃ অস্তঃ ওষধিবনম্পত 

জায়ত্তে ওষবি বনস্পতিত্যশ্চাযমগির্জায়তে ইত্যপ্নেরপাং পৌত্রতম্। ল চ খিয়াস্বতা। শন) 
শমীতি কর্নাম। যজ্ঞকর্খরণি প্লীতো ভতবত্বিতি শেষঃ| যত্ধা ধিয় কর্দণা জন্য 
পরিচরপলক্ষণেন শনি শং সুখং তর্িমিত্তং তবত্বিতি শেষ; ॥ (২ম-_ ৩১স--৬প)। 

৬ কী 
গু 

অথ সপ্তমী-_ 

| | 
এতা বো বশ্বগ্ততা যজত্র। অতঙ্ষল্নায়বে নব্যালেদমূ। 

| | ূ 
শ্রবস্থাবে। বাঁজং চকানাঃ সপ্তির্ন রখ! অহধীতিমশ্যাঃ9 ৭॥ 

--* অথ পদপাঠঃ *-- 

| ] | | 
এতা | বঃ) বশ্মি। উৎইয়তা। যজত্রোঃ। অতক্ষন্। আয়বঃ। নবাগে। পা . 

| ] |] |] ৰা 6 হা 

শ্রবন্তবঃ। বাজম্। চকানাঃ। লণ্তিঃ। .ন। রখাঃ। অহ। ধীতিদ্। অতাঃ|11 

হে হজজ্রোঃ বজনীয়া বিশ্বেদেবাঃ | বে! বুশ্বদীয়ানি এভা! এতানি উদ্ধতা, উদ 

বডাংলি বশ্রি কাময়ে। নব্মপে নবতরা়' স্বতযতমায় যুক্সদূগণায় আয়বো 8 

নন্ুয়াঃ কামিতামি স্তোক্রাণি লমতক্ষন্ লমন্ষুর্বন্ কিমিচ্ছত্তঃ শ্রবন্তবঃ শবণীয়ং টা 

বা আত্মন ইচ্ছন্তঃ বাং বলং ঢকামাঃ কাম্বযানাঃ ॥ কনী দীপ্ি গতিধু লিট, বান, 

রখ্যে! বুখলত্বী লণ্ির্ন লর্পণশীলোৎশ্ব ইব যুন্মন্গণঃ ধীতিমন্মদীয়ং কর্ম অহা? রি | রঃ 

পৃরণঃ। অশৃব্যাত। বাত্যয়েদ পরশৈপ | গধ্য্দ বছলং ছ্দলীতি বিকর. 

ইতি হিতীযন্ত লগীমে.চতুর্দপো বর্মঃ ১৫ 
৮ সর 



$৯২ ধখেদ-লংহত। | [১ নগুল' ১৬ অনুবাক, ১১২ সুত্। 

অন্টমী ধাক্। 

( গ্রথমং মণ্ডলং | দ্বাদ*াধিকশততমং হুক্তং । অষ্টমী খবু।) 

যাভিঃ শঈীভিবরধণা পরাহজৎ প্রান্ধং শ্রোণং 
| | 

চক্ষন এতবে কৃথঃ 
] | | 

যাভি্ধবন্ভিকাৎ গ্রিতামঘুঞ্চতৎ তাভির যু 

উভভিভির শ্বিনা গতম্ ॥ ৮ ॥ 
ঙ 

নী 

গ্ন-বিষ্টীণং। 

[রি | যতিঃ। শটীভিঃ। বৃষ|। পরাইরগং। প্রা! আন্ধং। এএং। স্প আক পড় 

ূ | 
চক্ষমে। এতাবে। কৃথঃ। 

| | | | | 
যাগ! হভিকাং। গ্রসিপ্। অধুধ্চতং। তাভিঃ। উ” ইতি। স্ত। 

উত্িহভঃ। আশ্বিত] । আ। গতং 11৮1 
আগ জপ বঙ্গ ০ ৪৪ 

এহন পু] 01, 

[7০1 বনে নো) 01550 পপি) শচাছিত ( ক্ভি) ) 

4 চর হক) চি 019) (বি ১12 

৮) 2 গান (দু ওখজিহদ।এ 080৮৮ (টলমথাঞ্দানায় ৮) 

কপ (খেকখ। ভধতং কুরণঃ)) রা: যাতিঞ। (উততিভিঃ) 'গরণত্াং 



১ অষ্টক। ৭ জধ্যায়, ৩৪ বর্গ।] ঘাদশ।(ধকশতঙ্মং সুক্তং। 
( গাগেন আক্তান্তাং) 'বর্তিকাং (নিশ্েষ্টাং চিততবৃত্বিং ) * 'অস্থিনা ( অন্তর্ব্যাধি বহির্ববাধিম/শকৌ হে দেবো) 'তাভিঃ 
(রঙগাকর্মাতিঃ) *আগত।। ( আগচ্ছতং, অন গ্রাপ্র তং)। প্রাথনায়।॥ ভাবঃ-- হে দেশৌ | যাতিঃ কর্মমতিঃ খপ্া্ধঃ জনঃ চলচ্ছ্তিং চ লততে, তথ যাণ্তিঃ রক্ষা কম্মবতিঃ লোকান্ গপাৎ মুঞ্চতি, তাতিঃ উতিতভিঃ অনমাণ রক্ষতং পরিক্রায়েখাং। ( ১-১১২নু ৮৭)॥ 

৬৯ও 

অযুধ্চতং' (মুক্ত|ং কুরুণঃ)) 

' (গ্রপিদ্ধাভিঃ ৷ 'উতিষ্চিঃ' 

বঙগ।জবার। 

অভীস্টবর্ষক ০ দেব্দয়! যেশ্রাণদ্ধ কর্ম-গমৃহের ্বার। তপংপ্রভাবে 
গগনাশাহিলধী অন্ধকে ও কর্মাপামর্থাহীন (খন্ভী) জনকে, দৃটিশকি 
গ্রদ|নের নিমত্ত এ৭ং চলচ্ছ(ক্ প্রদানের [শশিত, পরকৃছু-রূপে প্রস্তুত 
করেন; অপিচ, যে কর্মমম,হের দ্বার। পাপের ঘ।র। খক্রান্ত নিশ্চে্ট 
চিন্তরতিকে মুদ্ত কেন) আন্তর্বব]। ধিপাহর্বরয।ধিনপক হে অশ্বিদেবদয় 
সেই প্রণদ্ধ রক্ষকণ্ম-সম)হের ত্বার। আগমন করুন-_.আম।রিগকে প্রাপ্ত 
হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,--অন্ত্বর্য। বি বহ্্ববয।[দনাশক হে 
দেবদয় |] আপনাদগের যে কর্্মামমুছেগ দ্বার। খপ্জ ও জন্ধন চলচ্ছক্তি 
ও দৃগ্রিশান্ত লাভ করে, এবং যে রক্ষ!কর্দম-মমুহের ছ!র| মনুষ্যগণ পাপ 
হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়; গেই রক্ষাকর্ গযুছর দ্বারা আপনার! 
আমাদগকে রক্ষ। করুন পরিত্রাণ করুন। (১ম--১১২সু--৮গ্ম ) | 

গু ১ 

ঞ 

সয়ণ-ভায্তধ । 

হে বুষণ। কামানাং বর্ধিতারাশশ্থিনৌ যানি; শচীভি। কর্দাভিং গ্রজ্ঞ।ভিবর্ষা পরাবজ- 

মেঙরামচনৃষিং গঙ্গুং লভমগঙ্গুমকুরূতং। তথাম্ধং দৃষট্টিরহিতং লত্মুজ্ঞখম্যিং চক্ষগে 

একাখ।স শযাক্ উক্ষুষা দর্শনায় যাজিরতিভিঃ গ্রকৃঃ। গ্রকর্ষেণ কুরুধঃ। যাভিশ্চ 
পাপ 

লয়ণ-ভায্যর নঙাঙশপাদ। 

ছে 'বষণ|' কামন্লষুহর বর্মণকারী অশিখয়| 'যাভিঃ শচীভিঃ যে কর্ম-লমূহের 

খানা আপন] গ্রজ্ঞাসমুহের দ্বারা 'পরাঠজং এই শামঘুক্ত আষকে। গজু হইলে, অগ্ডু 

কাওয়াহলেন। এবং “আন, ঘ্টিগহিত হইলো) খাজা খধিকে 'চক্ষদে প্রকাশের জন্যঃ 

মমাক্ঞকারে চক্ষুর ছারা দর্শন করাইব্র আন্য, *যা5২ যে উতিপমুহের দ্বার! 

নখ ্রষ্টরূগে (দৃষ্টিশক্তি দান) কয়গ(ছলেন) এবং যে লকলের দ্বার! ( উত্তিৎ 



৬৪৯৪ ধাষদ-সংহত| | [১ দগুল। ১৬ পঞ্থলাক)১১২ গ। 

আোণং বিগণজানুকমেন সন্তমুধিমেতবে গল্তং গ্রকথং। গ্রকর্ষেণ কৃতবস্তো। অপি 

যাতিরূতিতির্ববহিকাং চটপসনৃশন্ত পক্ষিণ/ ভ্ি্ং গ্রলিতাং বৃকেণ গ্রন্তামমু্চতং। 

বকাঞচারিশ্ম জ্ঞামকুরুতং | যাস্কপক্ষে তু বুক্ষেণ (নি* ৫1২৯) বিবতঙে]তিফেগ সশ্র্মে। 

যাতিগ্রান্ত।ং বস্তিকাং গ্রতাহমাবর্ুমানামুষলং তশ্মাদমোচয়তমিতি যোজ]ং। তাতিঃ পর্ববাতি- 

রূতিভি বম্মানপ্যাগচ্ছতং | 

ব্লগ! । বৃষ লেচনে। কনিন্াথ্ধাতযাদিনা কলিন্। পরাবৃজং।. বৃজী ধজ্িনে। 

পরাবুণন্তি তপল| গাপং বিনাশয়তীতি পরাবৃক। কিপ, চেতি কিপ। কুদত্তরপদ- 

গরুতিস্বরত্ধঃ । এতবে। তুমর্ণে লেলেনিতো)তেশুলেন্ঞতায়ঃ। কৃপঃ | ডুকুঞ, চরণে। 

বন্থলং ছন্দলীতি বিকরণস্ত লুকৃ॥জ (১ম--১১২ন-৮৭)। 

অফ্টম (১২০৪ ) খকের বিশদার্থ | 

এই খাতের অন্তর্গত 'পরাবৃঙ্গং, 'জন্ধং) 'শ্রোণং এ৭ং 'পপ্তিক 1২? এই 

পণ চতুপ্টয়ে যথাক্রমে [তখ জন খধিকে এবং একটী পক্ষিবশেধকে 

নি্দিশ করা হুইয়ছে। তপনুলারে মন্ত্রের ভাব ড়াইয়।ছে এই যে,-- 

'অখিদ্ধয় পন পরারু্গ ৭ষিকে চলচ্ছত্' দান করিয়াছিলেন, অন্ধ খজ|থ 

খযকে দৃষ্টি-শাক্ত দান করিয়।ছলেন এ"ং ছুর্বল-জান্ু আপাকে গন" 

স।মথায দিয়ছিলেন। আপিচ, বন্তিক। নাম়ী পক্ষী তাহ।দিগের অন্বকম্পয় 
১১
১0
 

লমূহর ভারা) 'আোণং বিগুণজ|নুক। (ভঙ্গঞানু) হইলেও, 'এরতলে মাইতে 'গুকিগত 

গ্রকৃষ্টরূপে (লমর্থ) করিয়াছিলেন; আরও, যাভিঃ যে লকষল উত্তিসসূছের দানা 

'বরিকাংঃ চটকপৃ পঙ্গীর আ্ীকে,। ্রালতাং? বুকের দ্বারা গ্রস্ত হইলে, অয্ধতা 

বকের মুখ হইতে মুক্ত ক'রয়াছিলেন। কিন্তু যান্ত-পক্ষে খসের তারা। [বুজে] তং, 

ছর্ের হানা, রপ্ত রঠিকাকে, প্রতাহ আবর্তযান। উনাকে, যে পকলের দ্বারা ( উিসমুখের 

দ্বারা) তাহ! হইতে (সেই গ্রাস হইতে) মুক্ত করিয়াছিলেন+) এইটী মোজন! করিতে হইবে! 

€তাতি' সেই লকল 'উঠিষ্ঠিঃ' পালনলমুছের লহিত আমাদিগের এতি আগমন করুন। 

বধণ। বৃধ-ধাতু লেচনার্ঘক। 'কনিনুয বৃষি' ইত্যাদি শুতে কনিণ-প্রতায। 

পরাবুজং। বৃজী-দাতু ছু বর্জনার্থক। পরাবণন্ত অর্থাৎ তগন্ড। ছারা পাপ বিনাশ 

করিতেছেন -এই অর্থে পরাবৃকৃ। 'কিপ, চ" ইত্যাদি শৃজে কিপ। রূতের টত্বর 

পদের প্রকুতিত্বরত্ন' এতবে। "তুমর্থে লেলেন' ইত্যাদি সু্ে এত-ধাডুর উত্তর 

তলেপ্ এ্রতয়। কৃখঃ।, ডুকঞতধাতু করগার্থক। 'বহুলং ছন্দলি ইত্াদি গু 

(ঝকরথের লোপ। (২+৮-১২২ন-৮গ)৪ 

ন্ঞ 



$ অটুক। ৭ পায়, ৩৪ ধর্ণ।] দ্বাদশাদিকশততমং সুত্তং। ৬৯৫ 

মুক্তিলাত করিরাছিল। কিন্তু আমর! মনে করি) এ পদ-চতুষ্টয় ভিন্ন 
অর্থের স্কে।তনা করিতোছ। 'পরাবৃজ্জং পদে) ধাতর্থ অন্ুগারে, তপশ্থ।রু 

দ্বার। গ1গ-ন।শের আ'ভুল।ষী জনকে বুঝাইতে গারে। 'অন্ধং? ও 'শ।ণং 

পদদ্য়ে যথাক্রমে দৃষ্টিহীনকে ও কর্দমপামর্থ)শুগ্ গনকে গির্দেখ করে। 

'বর্ডভিকাং, পদে, নিশ্চে্র [চত্তর্ত্তকে বুঝ।ইহয়। থ।কে। এই কল বিষয় 

বিবেচন! করিলে, এই মাল্ধ্রেৰ ভাব প্রাগ্ড ৪ই এই যে,-'আশ্বিদ্বায়র যে 

ঢপায়, কর্ম ছার পপনাশের আাঠিলাধী অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি উদ্ধার প্রাণ হয় 

এবং ধীহ।দিগে॥ করুণায় বদ্ধ [নিশ্চে্ট [চত্তরাত মুক্ত অবস্থায় উপণীত 

হা, তীহার। আমাধগাক্ক উদ্ধার করুন & (১ম-১১২সৃ-পধা)॥ 

নবমী ধাকৃ। 

(গ্রধমং মণ্ডগং। হাদশাধিকশততমং সং মনমী পৃ 1) | 

| | | 

যাভিঃ মিম্ধুং মধুমন্তমলশ্ঠতৎ বমিষ্ঠং 

| | 

যাঁভিরজরীবজিন্বতমূ। 

| 0 | 

যাঁভিঃ কুৎ্মং শ্তর্য্যৎ নর্য্যমাবতৎ তাঁভির যু 

| | 

উতিভিরশ্বিন। গতম্ ॥ ৯॥ 
শী াাাাাীাীশৃিীীতী 

«৭. এই থকের আন্তরগত 'গহরং পদের অথে জাষাকার মনুষ্যাকে গির্দেশ করিয়াছেন 

ট, [১ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেনফে (1361)169 ) পিদধান্ত করেল? এ পদে অস্তগমী 

107 বুঝইতেছে। জপ্তগামী হর্ষ) অন্ধ) যেহেতু তারা আলোক মিশেষগ্রায়। তিন 

যএঞ্জ। তাহার কারণ, ভীহার গাত-শাঞ্ তখন বেগ হইযাছ। 'বস্তিকাং' পদ-উপলক্ষে 

বঙ্গ এক-কর্ৃক গ্রস্ত পঙ্গার ভত্রী' অর্থ হইতে শর্যা-কর্তৃক উধ্!াক খাপ কথার ভাব গ্রহণ 

করখাাছন। কিন্তু দেনফের মতে হুর্ষেতর অন্ত-গমন অবস্থাই এ উপমার নির্দেশক। 

ভীঞল।তে এখানকার ভান, অন্ধকার-রপলাস্র যেন শর্যা-রূণ বঠিকাকে গ্রাস কারতেছে। 

বগও। বীগক স্বীক|রে অর্থ গার-গ্রহণে লবাঞই প্রমল দেখা যাগ। 



৬৯৬ ধাখদ-সংকিত। | [১ মগুল, ১৬ অন্ুাক, ১১২ নুক্ধ। 

পদ-লিলীনণং | 

| | | | | 
ঘাভিঃ। শিদ্ধুং। মধুহমন্তং । আগস্চতং। বপিষ্ঠং। 

| | 
যাভিঃ | অজারৌ। আজিমৃতং। 

এআ, এ স্পা 

ূ | | | া | 
যতি; | কুতদং। শ্রুতর্য্যং। নর্য্যং | আগতং। তাভিঃ। উঁ ইতি। স্। 

| 
উতিইঠিঃ। 'অশ্বিণ।। আ।। গতং ॥৯॥ 

৮.৯ 

মর্পা।নুলাবিনী-ব্য!ধা!| 

জরে, (জরারহিতো। হে দেল 1) 'যাতি।) (উতিতি। ) পিং (স্মুন্ানশীযা, 

দাদী, যঘ।-দ্েহকারুণ্(নহায়ং হৃদয়ং) 'মণুমত্তং। ( মধুপদুশেন উদকেন পুর্ণাং। যন।_. 

আধুর্মে।পেতং ) আলম্চতং' (কাবয়থঃ,। প্রবাহয়ণঃ )) তণা 'যাতিত (উঠি) 

'বশিষ্তং (জিতেগ্রিমং জমং) 'অপিদ্বতং' (গ্রীণয়থঃ )7 অপিচ, 'যাডিঃ (উতি১:) 

'কুতলং। (নিনানীয়ং) 'শ্রুতর্যযং। (তন্বজং) 'নর্য।ং (জমং) 'আলতং (রক্ষণঃ), 

'আশ্িন]' ( শল্তবর্বযাপিবহিব্যাধিনশকৌ। হে দেলো) 'তাতিঃ। ( গরলিদ্ধভিঃ ) 'উতিিত 

(রক্ষাকর্মতিঃ) উন (লর্মিতোভাবেন, গঠুবাপেণ ) 'আগতধা (আগচ্ছতং, আদ্ধান 
পাঠা, তং )। গ্রার্থনায়াঃ উ]লঃ- হে দেবে। য।ভিঃ বক্ষ কর্মাভিং যুনাং জগত মহ 

করুণাপার।ং গ্রসাহয়থঃ। তথা যুগপৎ পাপনং পুণ্যাত্নং ত রঙ্গথঃ) তাকি রক্ষা কর্গা 

পন্সান বক্ষ তং--পররিআন্েগাং | (১ম--১১২শ-৯ধ)॥ 

বঙগানুব|7। 

জররহিত হে দেলদয় | যে রক্ষাকর্মা-সমুহের ঘ।র। শ্যদ্দনশীল মদীক 

মধুগদৃশ উদা.কর দ্বারা পুণ করিয়া প্রাবাহিত কারেন ( অথব| স্েখ!রুখ- 

শিলা হবদয়াক মাধুধযোগেত করেন), এবং যে রক্ষাৎর্মা-চযুহর দার 

গিতোন্্র। জনকে প্রীত করেন) পিচ, যে রক্ষা কর্া-লমূহে এ ্াগ। নিন্ানীয 
এসং তত গ্রনকে রক্ষ। কারন 7) তত্তর্ব্যাধিবধির্ববাধনাশক ৫ 

আন্বদেয়! গেই এরণিদ্ধ রক্ষাবর্ণা-মমুহছের ঘর লর্ববতে [ভাব ুষ্টরূগে 

জ।গমণ করুন--আম।দিগকে প্রাপ্ত হউণ। (প্রার্থপর ভ।ব এই যে 



১ অক, ৭ অধ্যায়, ৩৪ বর্গ ।] দ্বাদখাধিকখততমং সৃ্তং | ৬৯৭ 

হে দেয়! যে রক্ষাকর্ম-গমুছের থার। জগতে স্নেহকরুণার ধার। গ্রাবািত 
করেন, এবং যুগপৎ গাগীকে ও পুণা।ত্ব।কে রক্ষ। করেন); নেই রক্ষা- 
কর্মের ঘ।র। আমাদিগকে রক্ষ। করুন--পর্রিত্র।ণ করুন। ) ॥৯। 

লায়ণ-ভাবাং। 
হে অশ্বিণৌ লিজুং গুদানলীলাং নদীং মধুমস্তং মধুপদৃদেনোদকেন পূর্ণাং যাঁতি- 

ধতিভিরলশ্চতং ৷ অগময়তং। প্রবাহয়তমিতার্ধঃ। হে অঞজলো জরারহিতাবশ্থিনৌ 
বলিষ্ঠমূষিং যাতিরূতিভিরজিন্থতং আত্ীগয়তং। যাভিশ্চ কুৎলাদীংসতরীনৃধীবানতং। অরক্ষতং। 
তাতিঃ পর্বাতিরূতিতিরদ্মানপি নুষ্টাগন্ছতং ॥ 

মধুমত্তং। মধুশবাডুয়ি মতুপ,। লিঙ্গব্যতায়ঃ। অলশ্চতং। লশ্চতির্দতিকর্দা | 
অশ্মাদত্তর্ভাবিতণ্যর্থ।ৎ লু। (৯ম--১১২হ-নপা)॥ 

নবম (১২০৫) খকের বিশদার্থ। 
সপ্ত 80৫৩. ১৫ £ পপ 

প্রচলিত আর্থের মহিত আম দিগের অর্থের গামাম্য গরভেদ ঘটিয়।ছে। 
'পিদ্ুং ও 'মধুমন্তং পদদ্ধয়ের যণাক্রমে 'ক্ষরণশীল। নদী? ও “মধুময় জল 

শর্থ মাধারণতঃ এহণ করা হয়। আমর! কিন্ত “পিদ্ধু"' পদে 'মেহছুকারুণা- 

নিল॥ হৃদয়কে লক্ষ্য কারয়াছি। 'মধুনন্তংত পদের অর্থ 'নাধুর্্যযু্ত! | 
'বণিষ্ঠং' পদের প্রচলিত অর্থ 'বগিষ্ঠ নামক খাঁধ। কিন্তু গুরুতি গ্রত্যয়ের 

নঙ্গতিক্রমে এ গদে কামর। 'জতেন্িয় ভর্থ গ্রহণ করি। ভাষ্যাদিতে 

'কুৎমং, প্রভৃতি পদে খধিব্রয়কে লক্ষ্য কর! হইয়ছে। কিন্তু আমর। এ 

লাহ়ণ-ভা্যের লঙগাতবাথ | 

হে জন্বিহয়| 'নিজুং' ক্ষরণশীলা গদীকে 'মধুমস্তংখ মধুপদৃশ জল দ্বারা পরিপূর্ণতা! 

'ঘাছিট যে লকল 'উতিতিঃ' গালনসমুহের দ্বার 'অলম্চতং? গ্রাণ্ত করাঈযাছেম, অর্থাৎ 

প্রবাহিত করাইয়াছেন। হে 'অজরৌ' জরারাহত অশ্িধয় 'বদষ্ঠং বলিষ্ঠ বকে 

'যাচি। থে লকল উতিপমুহের খারা 'অজিম্বতং শ্রীত করিয়াছন। এবং “যাভিঠ' 

যে লকলের শ্বার। কুৎসা ধধিতায়কে 'আদতং' রঙ্ষা করিয়াছেন। 'তাতিঃ' লেই 

কযা 'উতিত্িঃ' পালন-লমূছের ঘারা জামাদিগের গ্রতিও সুদারতানে আগমন করুন। 

মধুমস্তং। মধু-শবের উত্তর (ভুদ্সি) বাহলার্ধে মতুপ১। লিঙ্গের ন্যতায়। 

অপশ্চতং। লশ্চতি (লশ্চ-ধাতু) গতিকর্দক। তাহার উত্তর অন্তর্ভ|বিত গিছস্ত।৫থে 

মু$। (১ম--১১২ন-৯৭)। 

খন-৮৮ (১৭১) 



২৯৬ হাখেদ-লংহিত। | [৯ দগুল। ১৬ অন্ভবাদ। ১১২ দুজ। 

তিন্টী পদে যথাক্রমে “নিন্দনীয় 'তরজর? ও 'মনুষ্য' অর্থ গ্রহণ করিয।ছি। 

এ সকল পদে যদি খামভ্রয়ের নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে বালয়।ই মনে করি, 

তাহা হষ্টলে, তাহার। কালচাংক্র চিরবিদ্মান রহিয়।ছেন--বুঝিতে হুইবে। 

এ বিষায় গূর্ব্বে বৌশেষ আলোচন। কর। হইয়াছে। পুনর।লো!5ন। ব|হুল্য 

মাত্র । দেবগণের অনুকম্প। ল।ত করিতে গারা.ল, দেবভাবের অধিকারী 

ছইতে নমর্থ হইলে পকলেই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন? পে ক্ষেত্র পাপীর ও 

পুণ্যবানের কোনই পার্থক। নাই; ইহাই মর্ধার্থ। ১ম--১১২সু-১খ| 
০০০2 

দৃশম্সী গাকৃ। 

(গ্রথমং মণ্ডলং। ভ্বারশাধিকপততমং সুজং । দশমী খুকু 1) 

| | | । | 

যাঁভিবিবিশ পলাং ধন্না মথবব্যং মহত হু 

] | 
্ 

আজাবজিন্বতং | 

| | | 

যাভির্ববশমন্থ্যৎ প্রেণিমাবতং তাভির যু 

] | 

উততিভিরশ্বিন। গতং ॥ ১০ ॥ 

কট 

পদ-নিশ্লোদণং | 

| ূ | 

যাভিঃ। বিশ্পল।ং। ধনইগাং। অথর্বধযং। গৎশ্রইমীহেল। 

| 
তাভেখ। অলিম্থতং। 

| | ৃ | ঁ | 

য821 বং । আস্থ্যং । গ্রেণিং। আবতং। তঠিঃ। উ"ইতি। হু 

| 
উতিহাভ)। ভরখবনা। আ।। গতং | ১০। 



১ অষ্টক। ৭ অধ্যায়, ৩৪ বর্গ |] দ্বাদশাধিকশততমং সৃক্তং | ৬৯৯৯ 

মন্দ সুল।রিণী-ব্যাখ্য! | 

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (উতিিঃ) 'লহশ্রমীহেল' (বিবিধধনলক্বন্ধনি) জালে 
(নংগ্রামে ) ধনসং* (ধনাকাজ্কিনং জনং ) 'অজিম্বতং। ( ধনগ্রদানেন জয়মুক্তং কুঝথ$)). 
তথা 'অধথব্বযং (গতিশজিরহিতং জনং ) 'অজিম্বতং? ( চলচ্ছক্ি গ্রদানেন অয়যুত্তং কুরুখঃ ) 
তথ| 'বিশগল|ং (লোকপালকং জণং) 'অিম্বতং? ( গালনসামর্থযরানেন জয়যুন্ত কুরুথঃ )% 

আপিঢ। 'যাডিঃ, (উতিভিঃ) “অঙ্যং (তনকি গণযুত। ) ধশং, (তগবতি স্টস্তাচত্তং 

ইঠর্থঃ) “প্রেণিং (গতিপরায়ণং জরনং) 'আনতং ( সর্বগ। রঙ্ষথঃ )7 আখি”) 

( খান্তর্ববা|পিবহিব্বি]ধিগাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঠ (প্রসিদ্ধাতিঃ) 'উতিষ্চিঃত ( রাফা, 

কর্মভিঃ ) 'উ সু" (দর্বতোভাবেন, নুষঠুকণেণ )'আগতং? (আ|%0 5০, আব্জান প্রপ্ুতং)। 

গ্রর্থনায়াঃ তালঃ-_হে দেলৌ| যুলয়েঃ যান্ডিঃ উতিভিঃ লংলাএলংগ্র/মে ভ ১. ন্ জমযুত্ান্ 

কুকুথঃ। তাতিঃ উতিতিঃ অন্মান পরিজঞ্রায়েথ।ং । (১ম-১১২৭ 7১০৭] )॥ 

বঙলগনুবাদ | 

হে দেবদ্য় | যে রক্ষাকর্মী-নমুহের দ্বার বিবিপ ধনপশ্বন্ীয় সংগ্রামে 

ধ্ন।কাওক্ষী জনকে ধন্দ।নে জয়যুন্ত করেন, গুতিএক্িরহিত জনকে 

চলচ্ছজদ।নে জয়যুত্ত। করেন, লোকপালক জনকে গালননম্যদানে 

ভাযুন্ত' করেন) অপিচ, যে রক্ষ।কর্মা-মমুহের ঘার। জ্ঞ।নকি রণযুত ভগ।নে 

ন্ম্তচিত স্ততিগর।য়ণ জনকে পর্ববথ। রক্ষ। করেন; অন্তর্ববয।ধিবহির্কয।ণি- 

এক হে পেবদ্বয়! সেই প্রদ্ধ রক্ষ।কর্মী-পযুহের ছাগ। সর্ববতে লব 

ুষুন্দপে আগমন করুন--আমদিগকে প্রাঞ্ড হউন। ( গ্রার্থনৃপ তাল 

এই ঘযে,হে দেবদ্বয়! আপন|দিগের যে রক্ষাকর্ীধখুহের ঘ পা গল 

মংগ্রমে অপরকে জয়যুক্ত করেন, শেই রক্গাকণ়্ এয়া 

আম।দিগকে পরিত্রাণ করুন ।)॥ (১ম--১১২সু-১০৭। ) ॥ 

লায়ণ-ভা্যুং | 

ছে আশ্বিনৌ | ধনসাং গনং লত্তগ্মান।মণর্্যামগচ্ছন্ত্রীং ছিন্নুজজ্ব।ন্েন গন্তষ্লমর্ণাং | 

্তির্টতিকর্ধ! ॥ বিশ পলামেতৎসংজ্ঞামগন্তাপুরোহিতন্ত খেলন মন্বদ্ধিনীং লহত্মীহেদ। 

মীলমিতি ধমনাষ। বনূপনোপেত আজো লংগ্রামে যাতিরাতশিরদদিম্ব তং | গন্তং গমধাম- 
১ ০2 

সায়ণ-ভায্ের ৭ঙ্গানুবাদ। 

হে আর্খদয়| নল) পনকে গস্তজমান! 'আথননাং। গশশ কারা আসন ৭! (১. ০, 
1 ও 

ছত্যান্হেতু গগনে অঙ্গম! (গণদাত গদে গতিকর্ধ্ংক বুস্মায়) 'শিএগলাং এই নাগ্য 

ৃ 
এ ঠ 1 মী ক ৮1 

সথস্তাপুরোহিত খেলের লঠিত পথন্ধবিশিষ্টাকে 'লতত্রমাহ্নে (সহ এ৭ শ-নলি ধনম! 

খাচক ) বছপনযুক্ত 'আদে? যুদ্ধে 'যাতি। যেসকল উঙপদৃহের শার। “ক্সন "1 বঙ্গে 



৭৩৬ ধ্েদ-সংহিত। | [১ মণ্ডল, ১৬ অন্থুলাক, ১১২ হুত্ু। 

কুরুতং এতৎ চরিআং হি বেরিবাচ্ছেদিপর্ণামতাতর (প* ল* ১1৮১৯) বিদ্প্টয়িয্ডে। 
যভিশ্ছাখাং অশ্বাখ্যন্ত পুভ্রং প্রেণিং গ্তে॥ প্রেরয়িতারং বশমেতৎলংজ্ঞমৃষিমাবত্তং। 

জরক্ষতং | তাভিঃ লর্ব।ভিরূুতিভিঃ লহান্মানপযাগচ্ছতং ॥ 

প্রেণিং। প্রেণ, গতপ্রেরণশেষণেযু। ওখ।দিক উ গ্রতায়ঃ ॥ ১০ ॥ 
ইতি গ্রথমন্ মণডমে চতুন্ত্রংশে। বর্গঃ ॥ ১৭1৩৪ ॥ 

দশম (১২০৬) খকের বিশদ।থ। 
৬১৫৮ ১৫ 2-শশি 

অ|মর। পূর্বেই বলিয়ছি--ব্দে পর্পপ-স্বরূপ ; যিনি যে ভাবে 

দেখিবেন, সেই ভাবই ইহ।তে লক্ষিত হইবে । এই খকটী যদি 

এতিহাপিকের দৃষ্টিতে আলোচন। কর যায়, তাহ! হইলে দেখিতে গাও 

য।ইবে যে, পুর্ববকালে ভারত-ললন। যুদ্ধাক্ষতরে অবতীর্ণ হইয়। ঘোরতর 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। পক্ষান্তরে উহ।তে ভাৎকলিক আন্ত্রচিকিৎসার 

সবা.শষ উন্নতি লক্ষ্য করিতে পারিবেন । চিকিৎমাঁর গুণে) অন্ধ চু 

ল।ভ কারয়।ছেন, খপ্ত চলচ্ছক্তি গাইয়াছন। ইহাই এতিহগিক দৃষ্টির 

ফল। আমর। কিন্তু পূর্ব।পর্ই -আ।ণ্য।ত্সিক ভাব একা করিতে প্রয়াণ 

থাইযাছি। এখানেও তাহাই আব্যাহত রাখিয়ছি। এই থকের 

অন্তর্গত বশ পলাং, ও "গস্থ্যং গদদয়-উপলক্ষে প্রচলিত ব্য।খ্যায় দুইটা 

নাম নির্দেশ করা হইয়াছে । আমর| 'বিশগলাং পদে লোকপানং 

জন” ও 'অগ্ব/ং পদে “জ্ঞ।নকি রণযুক্ত' ইত্যাদি ভাব হণ করিয়াছি। 

প্রচলিত ব্যাধ্য।দিতে ছি্সগুঞ্ঞ। বিশপলার গতিশক্তি গণ্ডি ও অখে? 

রঙ্গ লাশের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়।ছে। 

যাহা হউক, এখানক।র প্রার্থনার ভাব এই যে, ছে অশ্িদয়! 

আঁপনার। সর্বপ্রকার প্রার্থনাকারীরই মলোরথ পুর্ণ কারন, থপ্জাকে 

মণ ১৮১০, 

ঞ্রেণিং 

৩15; 

লমর্থা করিয়াছিলেন; এই চরিআ 'হিবেরিবাচ্ছেদিগর্ণং ইতাদিতে ( 

বিস্প& কর! হইবে। 'যাঁতিঃ' এবং যে লকলের ঘা £অস্থাং অশ্বাখ্যের পুত 

স্ভতির প্রেররিত1। 'বশং এই নামঘুদ্ত থধিকে 'অ।ন্তংঃ রঙ্গ করিয়াছিলেন) 

সেই ল্ষল 'উত্তিভিত পালনলমুছের লহিত আমাদিগের গ্রতিও আগমন ককুন। 

থেনিং। গ্রেধ-ধাতু গতি, প্রেরণ ও প্লেষণা্ক। ওঁণাদিক উ-প্রত্যয় ॥ ২* 

ইন্ত গরধম সবের লথ্ুম অধ্যাের টিপ বর্গ নাথ ( ২৭38 

॥ 



১ জষ্টক। ৭ অধ্যা্জ)৩৫ বর্ণ ।] দ্বাদশ1ধিকশততমং সুক্তং। ৭৩১ 
গৃতিপক্তি প্রদান করেন, অন্ধকে চক্ষু দান করেন, জ্ঞানী স্তবপরায়ণ ৪গবানে গ্যন্তচিত্ত ব্যক্তিকে দেবভাবের অধিকারী করিয়। থাকেন। 
আপনাদিগের নিকট যে যাহ। প্রার্থণ। করে, সে তই পাইয়। থাতক। 
কাহারও মনে|বাগু। আপনার অপূর্ণ রাখেন ন!। 1 ঘরন।,--অ।পনার। 
«আমদগের কামন। পুর্ণ করুন।” ( ১ম--১১২সু ১০৭) ॥ 

রা. দুটি ওহ 

এক।দরশী ধাকৃ। 

(প্রথমত মণ্ডুলং । ছাদশািকশততমং হুজং। একাদনী ধক।) 

যাভিঃ সুদ|নুঃ উশিজাঃ বণিজ দী্ববনে 

মধু কোশো অক্ষরৎ | 

ন্ষীব্তৎ স্তোতারং যাভিরাবতৎ অভির যু 
[ ] 

উতিভিরস্থিন গতৎং ॥ ১৩ ॥ 

গদ্-বি্শ্লেদণং | 

| ] 1 ॥ 1 
যাভি;। আুদানূ ইতি হুহ্ঘানু। ওশিগয়। বশিজ্জে। দীর্ঘইশ্রবসে ॥ 

| ূ | 
মধু। কোশঃ। অক্ষর । 

| | | | | 1 
কক্ষীবস্তং | ভ্তোতানং। যাভিঃ। আবতং। তাভিঃ। উ ইতি। স্॥ 

ও 
উতিইভিঃ| আশ্বিন]। আ। গতং ॥ ২১॥ 

রর সি. 



৭০২, ধথেদ-মংহিত| [১ দুল, ১৩ পনুধাক। ১১২ দু 

মর্ানুলারিণী-বাধ্যা । 

“নুনু! (শেভনধনদাত।রৌ হে দেবো) 'যাভিঃ (উতিভিঃ) 'বণিজে' ( লংগার- 

গণ্যশালায়াং )'ওশিজায় (ভীষণপণীক্ষোতীর্ায় নায়) 'দীর্ঘশ্রবলেণ ( চিরমঙ্গল গ্রদানায়) 

মধু' ( মধুমস্তং। অমৃতময়ং ) “কোশঠ (মেঘং, বর্ষণং) 'নক্ষরৎণ (দিঞ্চণঃ) 7 অপি) 
'যাতিঃ, (উতিভিঃ) 'স্তোতারং (ভগব্দরাধনাপরায়ণং ) 'কক্ষীধন্ত (পাপিমং) 

'আবতং (রক্ষণঃ); অঙ্বিনা ( অন্তর্রব]াধিবহির্দিধিনাশকৌ। হে দেবৌ) তাভিঃ। 

( গ্রলিদ্ধ।ভি। ) 'উতিভিঃ* ( রঙ্ষাকণ্াতঃ) 'উ ছ+ ( দর্বেতে ভাবেন সুষ্ঠুবকগেণ ) “আগতং। 

(আগচ্ছতং_-অন্মান্ প্রাপ্রতং)। প্রার্থন/য়/ঃ ভালঃহে দেনৌ! যুবয়ে যাতিঃ উতিতিঃ 

পাগনং রক্ষথঃ১ ত[ডিঃ উত্তিভিঃ অন্ম!ন্ গাপ্ুতং-গরিআয়েপাং। (১ম ১১২ -১১৭)। 
জে ৪ 

রী 

বঙ্গজুব!দ | 

শোভনধনদ।ত। হে দেবছয় | যেরক্ষাকণ্ম-মমুছের দ্বার এই লংলার- 

গণ্যখাল।য় ভীষণ পণীক্ষয় উত্তীর্ণ জণাকে চিরমঙ্গল এদা.নর জান্য মধুময় 
অযুতময় খেঘণে ( বর্ধণকে ) মেঢণ করেন ) অপি, যে রক্ষ। কর্মা-নযুহের 

ঘর। ভগবদ।র।ধন।পরয়ণ পাগীকে রক্ষ। করেন; অন্তব্ধয।ধিরহ্র্ব্যণি- 

মাশক হে দেব্দয়! ঘেই গ্রপিদ্ধ রক্ষাকম্মীপমুহের দ্ব।র। সর্ববতোভানে 

হষ্ঠুরূপে আপনার। আগমন কর ন-সআম।দিগকে গ্রপ্ত হউন। (প্রর্থন।র 

ভাব এই যে,_-হে দেবছয়|! আপন[দিগের থে সকল রক্ষাকর্ম-লমুহের 

দ্বার আপন।র। প।পীকে রক্ষ। করেন, মেই রক্ষাকর্ম-মমূহের দার 
আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন--পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম--+১১২সু-১১ধ) ॥ 

ল/য়ণ-ভ1য)ং 

উশিক্লংজ্ঞ। দীর্ঘতমসঃ গত্সী। তন্তাঃ পুজো দীর্ঘশ্রগা নাম কশ্চিতৃষিরনাবৃষ্াং জীবনার্ঘ" 
মকরোঘপিজ্যং। লগ চ বর্ষণার্থনঙ্থিনৌ তুষ্টান। তো চাখিলেৌ মেঘং প্রেরিতবান্তী। 

অয়মর্থ; পৃর্বির্ে গ্রতিপাদ্ধতে | হে সুদান শোভনদানানশ্িনৌ! ওউশিায়োশি কৃপা 

বণিজে বাণিজ্যং বুর্দাতে দীর্ঘশ্রবলে এতৎলংজ্ঞায় খসয়ে যািযুর্ঘুদীয়াভিরূতিভিহেতুভূতাতিঃ 
স্পা 

লয়ণ-ভ।য্োগ ব্গ।নুনাদ। 

উশিক নারী দীর্ঘতম!র গত্বী। তহ।র পুত্র দীর্ঘশ্রন! নামক খষ। অনাবৃষ্টিতে জীরিকা। 

জন্য ঝাণিঞ্য করিয়াছিলেন) এবং তিনি বৃহ্ির গন্য অঙ্বিত্বয়কে স্তন করিয়াছি: 'ন| 

দেই অঙ্বিদ্বয় মেঘ প্রেরণ করিয়ছিলজেন। এই অথ প্রথমর্থে গ্রতিপাদত হইতেছে। 

হে নুদনা। শোভনদনকাধী অব্যয়! “ও(শঞায়। উশিকপুআ 'বণিজে ব|নিঞাকাদী ্ 

'দীর্ঘশরদধে এই নামবিশিষ্ট খবির জন যাতি)। আগনাদিগের হেতুভুত উততিপমূহের ঘর 



অট্টক, ৭ অগ্যাযা, ৩৫ বর্গ ।] দবাদশাধিকশততযং গুক্তং | 

কোশে। মেঘে মধু মাধুর্ষেহপেতং বটিজলং অক্ষযৎ। অলিধং। 
খৃইজ্জাতেত্যর্থ।া অপিচ। উশিগঃ পুজং স্তেতারং কঙ্গীবস্তরমেতৎলংজমূধিং য|তি- 
রতিচিরাবতং। অরক্ষতং। তাতঃ লর্বাতরতিভিঃ লহান্মানপ্যগচ্ছতং | 

কঙ্ষীবস্তং । কক্ষ্যা রজ্জুরখস্ত। তয়া যুক্তঃ কঙ্গীব।ন। 
ফঙ্গীবদ,মথদিতি নিপাতনাম্মতুপে। বন্ধং | 

দওও 

যম্মং গ্রগাদ1দপেক্ষিত। 

আলনদী বদচীলচচক্রীবৎ- 
পশ্প্রপারণং ॥ (১ম-১১২স্থ১১খ)। 

গু ঞ 
গু 

একাদশ (১২০৭) কের বিশদার্থ | 
88০7২ 

এই পাকে 'ওশিজ।য়”, 'দীর্ঘশরবসে? এনং কক্ষীবস্তং, পদ, প্রচ্লত 
জর্ে, তিনটী ব্য(ক্তবিশেষের ন।ম বলিম। কথিত হইয়াছে । আমর। পূর্বে 
( ১ম--১৮সু-১খকে ) যে ইতিহ!গ পাইয়।ছি, তাহাতে 'উশিকের পুন্র 
কক্ষীধান্” এইনূপ জ।টিতে পারিয়াছি। এখানে কিন্তা উশিকের, দীর্ঘ- 
শ্রব'ও কক্ষীবান্ নামক ছুই পুভ্রন কথ। দেখিতেছি। 'উশিক্ ও 
'কক্ষীবান্। পদে (ক অর্থ মমীটীন, তাদ্ধষায অস্টাপশ সুক্তের গুথম ধাকেই 
অ।লোচন। করিয়াছি । শন্যরও এ বিষয় বিশদ ভ।াবে আলোচিত হইয়াছে। 

এখানে তাহার পুনরালোচন! [নশ্প্রয়োক্ষন । “উশিজায় গদে 'ভীমণ 
পরীক্ষেতীণ জন এবং 'দার্ঘশ্রবখে? পদে শচরমঙ্গল প্রদানের জন), 
অর্থেই আমর! লঙ্গতি দেখি । এ ছুইটী পদের উক্ত রূপ অর্থ গ্রহণ করায়, 
'বণিজে পদের অর্থ 'লংশার-পণ্যশালায় বিহিত হইয়াছে । 'কক্ষীবস্তং, 

পদে 'গ।পীকে। অর্থ গ্রহণ কিয়াছ। 
এইজপে, এই খকের যে প্রচলিত অর্থ,-যে রক্ষার ছ।র!। উশিজের 

গু ঝাণিজ্যক।রী দীর্ধশ্র'াকে মাধুর্যযুক্ত রণ জল পিঞ্চণ করিয়া- 
শি শিশিপিসপ্পীশি পাশাপাশি, 

'বে।শত মেঘে মধু মাধুরাঘুক্ত বৃষ্টির জল 'অসরৎ।ঃ লিখন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, 

শাগনাদিগের প্রসারে »পেক্ষিত বৃষ্টি হইয়াছল-_ইহাই আর্ত) খআপিচ, উশিকের পুক 

স্বোতারং ম্তবক|রী £কক্ষীনত্তংঠ কক্ষীবান নামক এসকে "যম যে উাতপমূহের ছারা 

আলতং রক্ষা করিয়াছিলেন) *তাতি১ সেই কল 'উততিছিঠ গালনসমুহের লাহত 

আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন। 

কক্গীসন্তং । কক্ষ; অখরজ্জু তাহ।র ছারা যুক্ত _ ইত্যাদি অর্থে কক্ষীবান। 'আসন্দী- 
বট বরীবৎকক্ষী নদ মত) হতটাদ সুত্রে নিগাতনে মতুগের স্থানে বন্ধ ও ল্্ুসারণ 
হইয়াছে | ( ১ম-৮১১২স--১১৭।) ॥ 



৭০৪ খখেদ-সংহিত। | [১ মণল, ১৬ জঙগুব!ক। ১১২ ভু 

ছিলেন, এধং উশিকের পুত্র কক্ষীবানাকে রক্ষ। করিয়াছিলেন, গেইননগে 

আমাদিগকে রক্ষ। করুন ১ তাহার পরিনর্তে আম!দিগের অর্থের ভাব 

ঈাড়।ইতেছে এই যে,-'ভীমণ পণীক্ষোত্তীণ জনকে নংসার-পণ্যশালায় 

চিরমঙগল প্রদানের জন্ম যে অমৃতময় মেঘ বর্ষণ করেন, এবং যে বক্ষ! 

লমুহের ছ।র। আরাধন!পরায়ণ পাপীকেও রঙ্ষ। করেন। সেই রক্ষকর্ণ 

স্বার। আমাদিগকে রক্ষ। করুন।' ( ১ম--১১২সু--১১৭। ) ॥ 
ধাপ €টি ০০ 

দ্বাপঙশী থাকৃ। 

( প্রথমং মণ্ডলং । দ্বাদশাধিকশততমং লৃতং | ঃ ধক ।) 

যা রসাৎ ক্ষে দল পিপিবথুরনং 

যাভী রথমাবতৎ জিষে । 

| | | | | 

যাভিস্তরিশোক উততিয়৷ উদাজতং তাঁভির যু 
| 

উতিভিস্থন গতম্ ॥ ১২ ॥ 

পদ-বিশ্লেষণং। 

| | 

যাতিঃ। রপ]ং। কষোদল।। উদৃঃ। পিপিন্বথুঃ | অনশ্বং। 

| 1 ] 
যাভি;ঃ। রখং। আবতং। জা.ম। 

| | | |. 1 1 
ঘাভিঃ। ব্রিহশো।কঃ। উাঅযাঃ। উতৎইগাঞজত। তাভিঃ। উ ইতি। গু। 

| 
উতিইঠিঃ। অশ্বিগ।। আ।। গতং ॥১২॥ 



ঃ আটক, 1 জগ্যা। ৩৫ নর্গ।] দ্বাদশধিকশততমং স্ত্ং। ৭৩৫ 

মর্খমুগারিণী-ব্যাথ্য।। 

হে দেশ! 'যাভিঃ) (উতিভিঃ) “রগাং, (নদীং -লত্বগ্রবাহরূপাং ) “ক্ষোদলা? 
(কৃলপ্লীবকেন, কঠোরতানাশকেন ইত্যর্ণঃ) উদ (উদকেন, সত্বভাবরূপেণ ইতার্থঃ) 

'পিগিম্বধুঃ' (পূরয়ধঃ); তথা 'যাডিং (উতিভিং) 'অনম্বংঃ (জ্ঞানকিরণলমবন্বশৃগ্তং ) 

গথং) (কর্ম ভ্বায়ং বা) আবতং (রক্ষধ।); অপিচ, 'যাতিঃ। (উত্তিভিঃ) 

গেশোক$ (ভ্রিতাপতপ্তঃ জনঃ) উিয়াঃ) (জ্ঞানকিরণান) 'উদাঞ্ত' (ল্ততে 

ইতার্ঘঃ)) 'আই্বনা। ( 'অন্তর্বযা(পনহির্ববাপিনালকে। হে দেশ) 'তাতিও ( এরলদ্ধাতিঃ ) 

'উতিতিঃঠ (রক্ষাকর্তিঃ। ) ডিস (পর্কাতোগুলেন মঠুৰপেণ ) 'আগতং) ( আগন্ই হং 

অন্ন গ্রাপতং )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-হে দেশৌ| মাতিঃ রঙ্গকর্দাতিঃ ইহদগতি 

গবপ্রবাহঃ প্রনহতি ত্রিতাগতপ্তঃ জন; চ শান্তি গ্রাপ্পোতি, তাতিঃ রক্ষাকর্মতি। অন্যান 

রক্ষতং-পরিত্রায়েণাং। (১ম-১১২২- হক )1 

বঙগামুলাদ | 

হে দেবছয়! যে রক্ষ।ম্ম-সমূহের দ্বার! ঘন্বপ্রবাহ-রূপ নদীকে, 

কূলগ্লাবক কাঠাএতানাপক শাহুগাণনূপ উদঞে পরিপূর্ণ ধারন? এলং 

যে »ক্ষাকন্ম-মযুহের দ্বার। জ্ঞামকিরিণণম্বদ্ধশূন্যা কর্মীকে ঝা হৃদযাকে বক্ষ 

করেন) অগ্চ, যে বক্ষা্পীসঘাহর দারা ভ্রিত।পতপ্ত জনম হই।নাকরণকে 

লাভ করে) শক্ত দিণহির্ব।ধিনাশক ছে দেবদ্ধ॥।। গেই গ্রাস 

কর্মী »যুহের বা শর্ববতোভাবে জুঠুরূপে আগনারা আগমন করুন 

_আমানিগকে প্রাপ্ত হউন । ( প্রাথনা? ডি এই যে,-হে দেবদয় | 

যে রক্ষাক্-ণমুহের ছার। ইহলগা্ত 22৭ প্রবাত হয়, এবং 

[ঙাপতপ্র অন শাস্তি লাভ কণে) গেই রক্ষ!কর্ণা গযুতের দ্বার 

অ মপগকে রক্ষ। করুন--পরিত্রগ করুন )। (১ম--৯১২ব১২ )॥ 

লায়ণ-ভাম্যুং। 

বল নদী ভবতি। রলতে£ শক উদ্ধি যাঙ্কঃ (নি* ১১২৫)) হে অশ্বিন 

যাশরূতি[তির্থেতুদ্ভতাভি রলাং মদীগনাবষ্টা জলবহিতাং ক্ষোদলা কুলানি লংগিষত। 

লায়ণ-আস্ের বঙ্গা2৭11। 

বধ। নদী । রলতি (রল-ধাতু) শব্দকণ্মুক ইহা যাঞ্জে (নি ১১২৫) আছে। ছে অশ্বিদ্বয় ! 

'যা্ছিং' মে হেতুভৃত উতিসমূছের বাঃ! লং? অনাহউ-হেতু জলরাহত নদীকে 'ক্ষোদণ” 

খুকু ৮৯-( ১৭২) 



খ$১ ধাষদ-সংহিত। |[ ১ ঘগুল। ১৬ অনুবাক, ১১২ লৃন্ক। 

উদ: উদ্নকষেন পিপিশ্বখুঃ। যুপাং পৃরিতবস্তে। তথামন্বমশোর্বাযুক্তগত্বীয়ং রখং জিষে জেতুং 

যাতিরূতিভিরাবতং | অবগযয়তং । অপিচ যান্সিরতিভিং কথপুত্রজশোকখবিরুত্রিয়৷ অপহৃত 

গ| উদাজত | উদ্গময়ৎ। অন্ুঃলকাশালেডে। তাভি। নর্বব|ভিরূতিভিঃ লহস্মামপ্যাগচ্ছাত। ॥ 

ক্ষোদলা ॥ ক্ষুদিরু গম্পেষণে। উগাদিকোহনুল। উদ তৃতীয়ৈকবচনগ সপাং 

লগে! ভবস্তীতি শলাদেশঃ | পন্মানিত্যাদানাদকশবল্যোদন্ ভাবঃ। ভলংজ্ঞায়াম/ল্ল।পে ন 

ইতাকার লোপ! পিপিশ্বখুঃ। পিনি লেচনে। ইদিবারধ। ভিষে। গি জয়ে। 

তুমর্থে পেসেনিতি কে গ্রতায়। উদাজত। অজ গতিক্ষেণণয়োঃ ॥ ০২ 
ক ঙ 

৪ 

দাদ (১২০৮) খকের বিশদার্থ। 

এই কের প্রচলিত গথের মছিত আমাদিগের ব্যখ্যা! খিভিন্নত। 

বুঝিতে হইলে, 'রদাং 'জনশ্বং রথং) এবং 'ত্রাশকৎ, প্রভৃতি পণের মর 

পরিগ্রহণ আাবশ্যক | “রং পদে গ্রধানতঃ "নদী? অর্থ ঠ গণিত হঈতে 

দেখি । কেহ ব| “রগ নাম? নদী অর্থ নির্দেশ কবিয়া গিয়াছেন। 
টিডিিিভি টি তি 

কুলপেষণকার! উদ্ং' জলের দ্বার! 'শাপশ্থুঃ* সাপনার। ঢই জনে পুর্ণ কাণ্খাছিলেন। 

এবং “অনখং। অঙ্পিযুক্ত নিজের রথ 'জিষে জয় করিবার পন্ 'যাতিত য়ে উাত- 

লমূহের দ্বারা 'নালতং? চ|লাইয়ছিলেন ; অপিচ, 'গন্সিঃ যে উতিঙ্মাহল 

ঘারা কথপুত্র 'রিশেকঠ? ব্রিশোক খাধ “চজিয্াঃ) অপহাত গোসমুহ 'উদাজত' পা 

হইয়াছিলেন -আ্ুরদিগের নিকট হইতে লাত করাইয়াছংগন) 'তাভিও সে ত্র" 

লমুহের সহিত আমাদাগর প্রীত আ|গগন করুন । 

ক্ষো৭র্গ।। ক্ষুদ্র (ক্ষু-পাতু) লম্পেষণার্পক। ওণাপক অনগ্রতায়। উদ:। 

ততীয়ার একপচনে 'স্ুপং আুপো ভবস্তি ইতা।দ শুতে শস্ লাদেন হইয়াছে। “গান 

ইতালি সুত্রে উদক-শবেল স্থান টন হইয়াছে। লধজ্ছায়াং আলে, নাঃ ৮71 দ সা 

'অকার-লোপ হইয়াছে । পিপিশ্বধুঃ। পিবি-পাডু লেচনার্থক | ইদিব হেতু হখ। [জনে 

পি-ধাত জয়ার্থক। 'তৃমর্ধে গেশেন্ ইতাদ -ন্বত্রে সো প্রচাম। টলাজত। অঙ্জ-গাত্ 

গতি ও ক্ষেপণার্থক। ( ১ম--১১২ম্-১২পা)| 
পা
প 

* ম্যকামুলার সাহেণ এ পর-উ।ক্ষে রনহ। (12101)0,) নদার শন্বন্ধা কর্পণা 

করিয়াছেন। নিয়ে ভাতার টিপ্লনী উদ্ধৃত তল, 
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১ অষ্টক। ৭ অধ্যায়, ৩৫ বর্গ । ] ঘ্াদগ।ধিকশততমং সুক্তং। পপ 
আমর। কিন্তু এ পদে “নব্বপ্রবাহরূপ। নদী, অর্থে সঙ্গতি দেখি। 'অনশ্বং 
রথং এই পদদ্বমে, প্রগলত ব্যাখ্যায় 'অশবিখুক্ত রথ, অথ গ্রহণ কর! 
হুইয়াছে। আমর! 'জ্ঞানকিরণণন্বন্বশুন্য কর্মী ব| হৃদয়) এই ভাব গ্রহণ 
করিয়|ছি। কি কারণে এ ভাব গৃহীত হইতে গ।রে, স্তাহ!র আলোচন। 
পূর্বেই কর। গিয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পর্রশোকঃ পে একটী 
খধির নাম শির্দিন্ট হইয়ছে। আমর। কিন্তু এ পদে ত্রত।পতণ্ 
জণ” এই অর্থ নর্দি॥ করি। 

এইরূপে মঙ্্রের প্রচলিত অর্থে ও আম।দিগের পরিগৃহীত অর্থে যে 
তাব-পা্থক্য ঈড়াইয়। গিয়াছে, তাহা [নায় প্রকটণ বর যাইতেছে। 
যথ,মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ, 'হে আশিছয় | হ।পন।র। অনাবৃষ্টি-হেতু 
জলহীন নদীকে (রসাকে) গলপুর্ণ আশ্বহীন রথকে গতিশীল, এবং 
ভ্িশোক-খমির অপন্ধত গাভীগমুহকে উদ্ধার করিয়। দিয়াছেম।, 
আর, আমাদগের পরিগৃহীত অথ,'হে দেব! দত্বপ্রশাহরূগ 
নদীকে আপনার। সন্বুভ|বরূপ উদ্াক পুর্ণ করেন। ভধানকিরণ- 
* হাদ্॥কে বা কর্মীকে আপনার। দেবভ।বান্বত করেন ১-ত্রিত।প- 
তপ্ত জনকে আপনার। জাগালে।ক দান করিয়। নকল ভ্বল। হইতে 
মুক্ত করেন। (১ম--১১২সু-১২৭)।। 

ত্রয়োদশী পকু। 
(গ্রথমং মণ্খলং | ছাদখাধিকশততমং নুক্রং | আয়োদলী খক্।) 

| | | 

যাভিঃ ত্য পরিযাথঃ পরাখতি মন্ধাতারং 
ূ | 

ক্ষৈত্রপতোঘাবতং 
| | | 

যাভিবিবপ্রং প্র ভরদাজমাবতং তাভির যু 
ূ | 

উরতিভিরশ্রিনা গতৎ ॥ ১৩॥ 



৭৪৮ থখদ-লংহত। | [১ মণ্ডলা। ১৬ অন্ুবাক। ১১২ সক 

প্-বিক্কেষণং। 

| | | | 

যাভিঃ। সূর্যযং। পরিইযথঃ। গরাইবতি। মন্ধাঙারং। 

| | 

ক্ষৈত্রইপত্যেমু। আবতং। 

| | | ] | 

য(5;। বিপ্রং। প্র। ভরৎইলজং | আবশং। তি: | উ"ইতি। ম্বু। 

81 
উতিহভিঃ | আঅঙ্িনা। আ। গভমু।। ১৩।। 

মর্্মা্প|রিণী-ব্যাগ্যা । 

হে দেঝৌ ! খোভিঠ ( উতন্তিঃ) পরব? ( সতিদুবন্থি তং) 'সু্মযং (জ্ানাধাতং) 

“গ্রিষাণঃ? ( প্রাপয়ণঃ)7 তথা 'গন্ধ। তারং। ( আত্মনাশককন্ধপবং জনং, আপকাকাপিণং 

উচার্থঃ) 'কেত্রপতোধু' ( ভগবৎসনন্ধিধু কর্ম) হাহ (রক্ষপঃ। পরচল্যণঃ ইতার্থঃ)। 

আপচ 'যািঃ) (উ(তছিঃ) 'ভরদাঙ্গং (পৎকর্মসমা্থতং) "বপ ( মেগাবিনং ) 'নংবতং। 

(কথ) 5 'আঙিন। ( অন্তবা।দিবহির্বধা। ধিলাশকো। হে দেবো) “ত।তিঠ ( গ্রশিদ্ধাতি। ) 

“উত্তিউি। (রক্ষা) উিস্ত (মন্দতোভানেন লঠরূগেণ) 'আগতং (থগস্ছঠং 

অন্মাণ গ্রাপু তং )। প্রার্থনায়াঃ ভাব: হে দেবো গাতিঃ রক্ষাকর্মভিঃ অপকর্মুকারিণং তথ 

সৎকণ্মকারিণং রক্ষবঃ। তাভঃ রক্ষাকন্মাভঃ অন্মান্ পরিক্ঞায়েখাং ॥ (১ম-১১২শ ১৩৭) | 

৮. 

বঙ্গানুবাদ । 

থে দেবদর | যে রক্ষকম্মীগমুছের দ্বার! ভততিতুরস্থত ভ্বানাদারণে 

গ্রপ্ত করেন, এবং আত্মন।শকর কর্দপর জনকে ( অপকন্দ্মক[গীকে ) 

ভগবৎমন্বন্ধীয় কর্দামমুহে রঙ্গ। করেন--গরিচালিত করেন? আপচ, দে 

রগ্ধ। কর্দীনমুহের ছ।র। নৎকণ্মণমন্থি5 মেধাবীকে রক্ষ। করেন; অন্তর্বব]1ধ- 

বহির্বয।ধিশাশক হে আস্বিদেবদ॥ | গ্রগিদ্ধ মেই রক্ষাকর্ীগমুহের ঘা 

র্ববাভাভাবে হ্টুন্দপে আগমন করুন-_আম।দিগকে গ্রাপ্ত হউন। 

(গার্থন।র ভাব এই যে।-হে দেবদ্য়!| থে রক্ষ। কর্্মলযুহর ছ|র 

ভাপবর্তকারীকে এবং নৎকর্ম্মানীকে রঙ্গ! করেন, গেই রঙ্গাক্র্শানযুহের 

দ্বার আ।গ।দিগকে পরিত্রাণ করুন।)।। (১ম--১১২সু-১৪৭ 10 
ঙ ক 

ও 



১ অষ্টক, ১ অধ্যায় ৩৫ বগ।] দ্ব|দখ|ধিকশততমং সৃক্তং। ৭৬৯ 

লায়ণ-ভায্যং | 
হে অঙ্থিনৌ পরাদতি দুরদেশে স্থিতং ্্যং তমোরূপেণ খর্ভান্ুনারতমাদিতাং তন্মাত্তমলে। 

মোচগ্িতুং যাতর.ততিঃ পরিযাধঃ | যুবাং পরিতে। গঙ্ছথঃ। তথ| মন্ধ/তারমৃষিং *কষত্র- 
গত্যোষু। ক্ষেত্রাণাং পতিরধিপতিঃ ক্ষেত্রপতিঃ| তৎদন্বন্বযু কর্মমস্বাবতং। আরক্ষতং | 
অপি যা্িরূতিভির্বিপ্রং মেধাবিনং ভরদ্বাজমুষমন গ্রে প্রারতং। প্রকর্ধে রক্ষতং। 
তাণিঃ লর্ব1ভিরূতিতিঃ লহ বক্ষণার্ষমন্্ানপ্যাগচ্ছতং | 

ঠৈত্রপত্যেযু। ব্রাক্মণাদেরাকতিগণত্বাৎ কর্মণ)র্থে ম্যঞ. ॥ (১ম ১১২ -১৩ধ)॥ 

ত্রয়োদশ (১২০৯ ) ধকের বিশদার্থ | 
0 - সপ 

এই ধকের অর্থ-বিষয়ে এচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মতদ্বৈধ দেখা যায়। 
আমাদা.গর ব্যাখ্যার মহিত আন)|ন্য ব্যাখ]।? ভাবস্গ।৫বক্য তে। আ|ছেই। 
মুলে আছে--পরাবতি সুর্ধ্যং পরিযাথঃ।৮ ইহার একটী প্রচলিত 
বসামুনাদ ;--দুরব্তাঁ সূর্ধ্যেন সিকট গমন কর।» ভাস্কর ভাব, 
(মে রপ স্বীয় সুর্য্যের ঘ্ব।র। আর্ত আদত্যকে মেই তমঃ হইতে মোচন 
করিবার জন্য আপনার! গমন করিতেছেন” মাজ এদূর্যাং গুদে, এতদৃর 
অর্থ কি গ্রকারে কল্পন। কর! হইয়াছে, ত।হ। আমর! বুঝিতে পারিলাম ন|। 
পরাবতি” পদের প্রচলিত অর্থ--'মতি দুরশ্থিত?। আমর1ও পেই অর্থই 
হণ করিয়।ছি। “সুর্যযং পদে 'জ্ঞানাধার এই প্রকার অর্থই আমর! 
শশী সপ াশাশাাট শশা টীশী 7) টি ওপরই 

লায়ণ-ভায্ুর বঙ্গাজুবাদ। 

হে অন্বিদ্বধয়। *গরাবতি? দুরদেশে স্থিত 'হুর্য)ং ৩মোরূপ শরগাঁয় হুযোর দ্বার। আবৃত 

আদভাকে। সেই তমঃ হইতে মোচন করিধ।র নিমিত্ত 'যাতিঃ যে লকল পালনলমুহেরু 

গ1রযাএঃ) আপনার সর্বতোভাবে গমন করিত্তেছেন। দেই গ্রকাত 'মন্ধ।তানং তন্নামক 

থষিকে 'ক্ষে্রপতোধু' ক্ষেত্রের পতি অধিপাত সেতপতি, সেই শবনম কনে আন৩ং 

রক্ষা করিয়াছ, আরও ঘা।ভিঃ যেলকল উ।ত-শযুহের দার] "বিগ্রং* মেধ|বি 'ভরদ্বা্ংঃ 

তমামক পধিকে অনু গ্রদ্ানের দ্বারা 'এ আবতং' পরকুষ্টরপে রক্ষা কারতেছ; 'তভিঃ” 

সেই লকল 'উতিভিন গাণনপযুহের লহ পক্ষণার্থ আমাদিগের প্রতি 'আগতং' আগমন 

করুন । 

কষেত্রপত্যেযু। ব্রাঙ্মণাদির আকুতিগণ হেতুক কর্্ার্থে যঞ। (১ম-১১২স্থ--১৩৭) & 



শ১ও গখেদ-মংহিত। | 1১ মণ্ডল, ১৬ লঙ্বাণ) ১১২ হুত। 

সঙ্গত বলিয়। মনে করি। 'গরিযাথঃ? ক্রিয়াপদে প্রাপ্ত করেন' অর্থ 

প্রাপ্ত হই। 'মন্ধাত।রং, পদে রাজাধ-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আমে। % 

আমর! কিন্তু 'মন্ধ।ত।গং পদে 'খগকর্মক।রী? এই ভাব গ্রহণ করিয়।ছি। 

ক্ষে্রপতোু, পদে 'ভগণত্যম্বন্ধীয় ক্মণমুহে' এই প্রকার অর্থই আমর! 

সমীচীন বলিয়। বিবেচন। করি। এাষ্যে তিরদ্ধালং গদে এক জগ ঝমির 

নাম নির্দিট আছে। আমণা এ পাদ 'শহকর্মপমন্থিত অর্থ গ্রহণ 

করিয়াছি । যাহা হউক, আমাধগের ব্যাখ্যার মণ্্ী এই যেঙ 

দেবন্ধয় | আপনাদগের যে রক্ষঃক্দ-লমুহের ছ।র। আধিদ্রাস্থত 

জ্নাধারকে প্রাপ্ত করেন, অগকশ্মকাগীকে ভগবানের আরাধন।য় ত্রচী 

করেন, এবং সকর্মগমন্থত মেধাবীকে রঙ্ষ। করেন) দেই গঞল রক্ষা- 

কর্ের দ্বার। আমাদিগজে রক্ষ। করুণ, (১ম--১১২সৃ-১৩খ। ) | 

খোরাররারার৮ (টি এগার 

চতুর্দিশী পাকৃ। 

(প্রথম মণ্ডলং। ঘ্বাদশাধিকশততমং হৃক্তং। চতুর্দশী ধক1) 

| | | | 

যাভির্শহামতিথিষ্বং কশোজুবং দিবোদানং 

| 

নন্বরহত্য আবতং। 

1 ্ | | | | 

যাভিঃ পুর্ভিগ্ভে ত্রসদন্থুমাবতৎ তাভির ধু 

] | 

উতিভিরশ্বিনা গত ॥ ১৪।। 
মিরর নারির ০

 

খাসী 

» রমেশ বাবুর জন্ুবাদের 'ফুটুনোটো লিখিত হইয়াছে মাদকতা অমর 

এইরূপ ফে কথা বাঙ্গণায় প্রচলিত্ত আছে, খ্থেদ রচনার লময় তিনি এক 

ক্ষেত্রপতি বা তৃষ্বামী ছিলেন। লাম়ণ তাহাকে রা বলিয়াছেন। 



১ অষ্টক। ৭ আপা, ৩৩ ধর্গ। ] দবাদখধিকশততমং সুকং। ন১5 
পদ-লিশ্লেষণং। 

1 
| ূ যভিঃ। মহাং। অভিথহ্ষং কণঃইজুবং | দিবংহদ।মং | 

| | 

শহ্বগইহত্যে। আবঠং। 

| 1 | | | যাতিঃ। পুঃইভিছো। জশান্্ং । আবভং। ভতিঃ। উ' ইতি । নু। 

] 

উত্তিইভিঃ | আশ্বন।| আ|। 
আরা এ ভর 

গতং || ১৪।। 

মর্্ানুপারিণী-ব]খা। | 
হে দেল! মিঃ (উতিভিঃ) 'মত।৮ (মহান্তং) 'তিণিথং) 

পরায় । 'কশোজ্বং (পাপভয়ভীতং ) দরদ বেদালং, (শর্ত সৎকর্দুণঃ লাদকং ) শহ্বর- 
হতো? বগলংগ্রমে ) 'আবতং? (রক্ষপঃ) 7) অপিচ, *যাভিঃ, (উতিভিঃ) 'পুর্ভিষ্ছে। 
(সংগ্র/মে) আলদন্থং। (দস্াতমগপ্তং। রিপুত রত] 5 গং) 'আবতং, জজ 
'মাখন।' ( আন্তর্বা(ধিনহিন্ব)পিনাশকোৌ হে দেবৌ) "ততঃ, ( গ্রলিদ্ধাতিঃ ) 'উতিভ 
(ক্ষান্ত) ) 'উ স্থ (সব্দিতোতাবেন শঠুবখেণ ) আগ ( আগচ্ছতং 
গিতং)। প্রার্থনা অসঙ- তে দেবো! যাণ্তি 4৯ 

এজ 
র্স 

( ভাতিখিসৎকার- 

ৰ ্গ 
£ রক্ষাতিঃ সৎকন্মপরং লাধকং রক্ষণ!, 

তিঃ উতিভি। অন্দান্ রক্ষতং_পাত্রায়েপং ॥ ( ১ম--১১২স--১৪%) | 
ডি 

বলঠবাদ। 

€ে দেবছয় | যেরক্ষ।কণ্মাগমুহের দ্বার। মহান আঠিথলৎগারপর।য়ণ 
গাগভযতীত শতৎ্কর্খেদ মাধককে ভীষণ ম গ্রামে রক্ষা করেন) অপিচ, 
যে পক্ষাগা্যগযুহের দ্বাগ। গংখ্ামে [রপুভণতীত জনকে রক্ষা করেন) 
ঘরব্বয|ধিবধি শযাধিনাশএক হে দেবদ্বয় | প্রামদ্ধ সেই বক্ষাকর্মাগম,হের 
বান মর্মে ভাবে সষ্ঠুরূণে হাগমণ করুন--আম!টিগকে এ হটন। 
(প।ধখর ভাব এই যেহে দেবদ্রয়! যে রক্ষ1কধ্মমম.হের ঘর 
বাকন্মপর মাধণকে বঙ্গ কাকেন) গেই গঙ্ষাকমঠা/ হের থাপ ত|মাদিগকে 

| করম--পরিত্রাণ করুন 1)।| (১ম--১১২সু--১৪খ)॥ 



৬১২ াসদ-সংছিত। ) [১ মল, ১৬ অনুখাক্ষ,১২২ পপ) 

লায়ণ-স্ঞাফ্যং । 

হে অখিনৌ। মহাং মহাস্তমতিধিগ্রমতি খি্ছির্ত্তবাং কশেজুবমনুরতীতা! উদকং গ্রেট 

গন্ভারং এবভূহং দিবোদালমেতৎসংজ্ঞকং রাঙ্দর্ষং শঘরংতো। শর আহত তহাজঃ 

শব্বরোহ্নুরঃ। তও হননে (বিষয়ভূতে লতি যািরূতিভি। পুর্ভিগ্থে। পুর।পি নগবাণ 

ভিদ্তস্তেশ্মিন্লিতি পুর্ভিগ্ঠঃ লংগ্রামঃ। তশ্মিন ব্রলদন্থামেতত্লংজক কম্মষং পুরুকুৎসপুক্- 

মাবতং। অরক্ষতং। াভিবিত্যাদি পুর্বলৎ ॥ 

মহাং। মহাস্তমি তায ছান্দসে! বণলোপঃ। কশোনুবং। কশ ইভ়াদকনাম। কশগতি- 

শাপলঘ্রোঃ। অন্থুন। কশাংন্যাদকানি জলতীতি কশো জু ইতি লৌঙে। ধাতুর্গতার্ঘঃ। 

কিব্রচীত্যা্দিনা ক্িপজীর্ধৌ। দিবোদালং । দিনস্চ দাসে ষষ্ট্য। অলুক্ ব্তঃব্যঃ (প1* ৬1৩1২১1৬) 

ইতযলুক। দিবোদসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ]ন(মতি পূর্ববপধাছাদততত্বং। শব্বরহতত্যে। ইনস্ 

চেতি হস্তেও্াবে ক্যপ, তৎসয্নিয়োগেন তকারাস্তাদেশশ্চ। কৃদুতরপদঞকতন্বরন্থং ॥ ১৪। 

চতুর্দশ (১২১০) খকের বিশদার্থ। 
8১৫৯ ১৫7 

মন্ছটী অশ্দ:য়র মাহাজ্স-খ্য।পক স্ততি-বিশেষ | কিন্তু মঙ্ান্তর্ত 

তা থথং?, 'কপোজুবং০ 1দবোদ মত, শিশ্বরৎত্যে এবং 'আগরনু)ং এই 

পদকয়েকটী উপলক্ষে মগ্রের অর্থ (বৃতিম ভাবের গ্ভে/৬ক হই 

শী
 শশী ীাাীাী 

সারণ-তাযো] লগাগুসাদ | 

হে আখি! 'মহাং মহৎ 'আভখিথং ভতাপগণের গন্তবা 'কশোুবং অন্তত 

ভয়ে ছলে গ্রনেশ করতে গগনকার]। এই প্রকার দঝোদালহ এঠ নামও র1গমিলে 

'শঙ্বহত্ে শর ওন্ত্রতবিশেষ তদ্যুক্ত হেতুক শর অনুর তাহার হত]াবিষয়ীভত হে 

পু।ভগ্তে' পুর কার্থাৎ নগপ লকল ছেদ হয় ইগাতে এ। 

'জসনশ্রাং। এই নামযুক্ত খষি পুকবূৎগের ধু 
'যাতিঃ যে সকন উতি সুতি গার 

ঘাকে পভ অর্থাৎ শংগ্াম চাহাতে। 

'আ[নতংঃ বঙ্ষা ক'পছছেন । ঠাঠ লেঠ সকলের ঘার। ইত]দি পুব্বের ভ্যায়। 

মহাং মহা এই গৰের ছন্দে (নেদে) প্রয়োগ হেহল বর্ণ লোপ। 

ক পাতু গতি ও শাগন অর্থন। অন্ন এাতায়। 

কাগাটিণং 

কশ এইটা জলের নাম, 
কশ অর্থা 

ডাল প্নতে" এই আর্থ কশোগ। জু এট পাতুটী লৌত্র গত্যর্ক | *কিব্চি' ইত্যাদি শা, 

কেপ, এনং দীর্ঘ । দিংবাদাসং । 'র্রিনশ্চ জ।লে মষ্ঠা। অলুক বকবাঃ' ইত।াপি শথঝে। ৮ 

দিবেপ।সা্ছি 'ছন্দনু।পলংণ||নং' ইতা।দি সত্রে পূর্ববগ্দ আভুযুদাতত ৷ শখ হত 

'ছুনভ্ত চ' ইত]দি শবে হন্শাতুর ভালে কাপ.। তাহার লল্মিয়োগহেহ তকার! 

আদেশ। কৃতের স্টন্তরপণের প্রক্কতিম্বরহ। (১ম ৯২2, ১৪৭) | 



সখ ৭২৬ ঘা এক মাভভমং সং) ৭১৪ 

বাড়াইয়াছে। ভাবে এসং তদসুগানী ব্যাখা 'মতিথিষং এবং 
'কপোজুবং গণ যথাক্রমে “মতিথনৎকারপণাঁয়ণ ও 'দন্যভয়ে জলে 
প্রাবস্ট' অর্থে “দিবোদ। মং) পদের বিশেষণমংথ্য পারগণিত হুইয়ছে। 
ব্যধ্যান্তরে আব।র এ দুই পদে 'আতথিথ' প্র+ং 'ঝশোভূধ” নামধেয় দুই- 
দের প্রসঙ্গ আপিয়া পড়িয়াছে। শিশ্বরহতে) পদে "হ্বর নামক অন্থর- 
কর্তৃক আহত হওয়ার ভাব কাশ পাইছে, এবং এরপদন্জ্যং পদে & 
নামধেয় আহরেগ পরিকণ্টান। দ্েখ। মাইতেছে। এই প্রকারে মান? যে 
প্রচলিত অর্থ দাড়াউয়!ছে তাহার মর্মী এই যে,--'ছে অশ্বিদ্য়| যে 

উপায়ে শঙ্বর-ছানুর-কর্ভৃ আক্রান্ত হইলে আগন|র! ত]তি থপ, কখেজুধ 
(অথন| আশুথণতমল ও আন্ুরভঞে জালে প্রাবিন্ট) দিবোদাথকে, এবং 
ভাষণ সংগ্রথমে এ্রশ্থদস্যুকে রঙ্গ। করিয়াছিলন; সেই উপায়ে 
আমাগিগকে রক্ষা করুন) 

অ।মর। বনি, 'অতিখিষং প্রভৃতি পদে কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে নির্দেশ 
করাহয় নাই । ভীষণ সংস!র-,ংগ্র।মে, রিপুগণের সহিত আহনেশ-ছন্দ 
দেবগণ সাধুদিগকে _মতকর্মীপণায়] জনগণকে রক্ষা করিয়া থ।কেল। 

খানে এছ অহৌর প্রার্থন।য় দেন্গুণের মে কক্ষএথসঙাও গরিচয়ই 

প্রগাশ পাইতেছে।  ভানুগারে মগের প্রার্থনার ভান আৌড়াঈয়।ছে 
এই যে ধৌহা রায়ে থে দেও বা েপভান--আতিথিনংকার- 
গরায়ণ (আতিথিধং ) পাপশয়ভীঙ (কশোজুবং) সংকশ্টোর মাধককে 
(11 দান) ভীষণ মংশারলংগামে (শহ্বগহভ্যে) রক্ষা কদেন এবং 

বিপুভয়তী৩ জানল (ত্রপণন/ং) [রপূয় পিদুরিত কাগয়। থাকেন, 

তাংার।-খরেই দেব থা দেবশাব--আঁমাদিগকে রক্ষা করুন) 

ধাঠাদিংগর-যে ধেবতা ব। দেবভাব-মমুহের--রক্ষণশীল শশভান্ 

গু»াবে গগী অথব। পুণ্যাত্ব। মঞ্লেই পগিজ।ণ পগ, তহার। অকিঞ্চন 
আমাদিগেরও পারভ্র।ণের উপায় নিহত করুণ।' পক্ষান্তরে 'আ(তিথিখং 
এভৃতি পদকে যদি মংজ্ঞ। বিশেদ বরলয়। নির্দেশ কর। হখ, তাহ 

হইলে কালচাক্র উৎ।দাগের |চরণিগ্কমানতার [বয় স্বীগাণ করিলে 

কল সংশয় অপনোদিত হইয়। || (১ম--১১২সু১৪খ)॥ ৃ 

পাকৃ-৯* (১৭২) 



গু১$ ধাঙেদ সহিত || (১ ৭গুল, ১৬ অগুপ!ক, ১১২ লুত্ত। 

গঞ্চদশী খক্। 

( গ্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং কুজ্তং। গঞ্চদণী খক্।) 

যাব, বিপিপানমুপন্তুত কলিং 

্ যাতিববিতগানং বনযথ। 

ভিত পৃথিমাবতং তাতির যু 

| | 

উত্িভিতাশ্থনা গতম্। ১৫। 

পরস্বিশ্লেঘণং | 

| 
ঘ।াভঃ | নজং। বিইপিপানং। উপহস্ততং। কলিং । 

| | | 
যাণঃ| পিভতইগানিং। ছুবশ্তথ; | 

ৃ | | | | | 
ঘ।ভিঃ| বিইখগ্রং। উতত। পৃথিং। আবতং। তাভিঃ | উঁইতি। ঘু। 

| 
উতিই,ত?। আনা । আ। শাঙং ॥১৫॥ 

আপ | আসিস || পি এটি আজ 

মর্পম।নুম।রিণী-ব্য।ণা।। 

হে দেবো! যি (উতিভিঃ) 'বস্রং? (হিষা পুজাপরায়ণং জনং)'বিপিগানং 

(মধুবং রলং প|পয়ণঃ ), তথ “কলিং (শূরং ) 'উপগ্থতং' (গুাতপরাঘ়ণং কুরুথঃ)) 

অপিচ, 'যাভিঠ) (উঠতি) 'বস্তগানং ( পরমার্থতবজ্ঞং ) দুপা্থট (রগ) 

'উত। (তথা) 'যাতিঃ। (উদিত) নিশ্বণ (বিগতজ্ঞানকিরণং ) তথা 'পৃথিং 

( গাগকর্দমুত)1গনং) “বতং) (পঙগাণঃ )) অশ্বিন! ( অন্তরা ধবহিধিগাপকো 

€হ দেবো) *ত1ভি ( গ্রালদা1৬/) 'ডাতত (রক্গাকর্থীত)) ডি ( র্বাধ1 



১ অক ৭ অধায়। ৩৫ বর্গ |] দ্বাদশধিকশভতমং সৃক্তং ৭১৫ 
গাবেন লুষঠুবপেণ) “আগতং? ( আগচ্ছ তং--শস্রান্ প্রা তং)। গ্রার্থনায়ঃ ভবঃ-- 

হে দেবৌ! যাভিঃ রঙ্গাক্মীতিঃ কলিগ্াস্থতীণ রক্ষণ, তাতিঃ রঙ্গ কর্মতিঃ অন্ধান্ 
রক্ষতং-গরিআয়েদাং। (১ম-১১২২-৯৫৭)॥ 

বঙ্গাজবাদ | 

হে দেবদ্য়!| যে রক্ষার্দাপযূহের ঘর! পুজপর।য়ণ জনকে মধুব- 

রণ পান করাণ। এএং শৃরক ভাতগরায়। করেন; আপি, যে রক্ষা- 

কন্যা হর গ্বার। পরমার্থতত্বর্জকে রক্ষ। রেন। এবং যে রা কর্মা- 

স্হর ছারা বিগতঞ্ঞানকিরণ আথচ পাপবর্শাহাসীতক রক্ষা করেন) হে 
শন 'ধধাভূর্ব্য।ধিনাশক অশ্বি,দগদ্বয় | দেই গুগিদ্ধ রূক্ষা কর্মানমুহের 

দা! পর্ব্বতোভাবে স্ুঠুরূগে আগমন করুন--আম।দিগকে গণ হউন। 

| প্রাধনার ভাব এই যে হে দেবদ্ধয়। যে রকাকম্মনমত্র দার! 

কলগ্রন্তিকে রক্ষ। করেন, মেই গক্ষাকম্ীণমহের দ্বার। আমাদিগ্ক 

রক্ষ। +রুএ--পরিত্রণ করুন|) ॥ ( ১খ--১১২মু-১৪ধ)। 

সযণ-ড%)ং | 

হে আখনৌ নমরং বিখনপঃ পুজর«ধ এতংশংজধ খষিং শিপিপানং। বিশেষেণ 

প্রসং ধলং শিণতং। যাঙরূতিঠিগরক্ষতং। কীদৃশং 1 উপগ্তং আমীপস্থৈং লমাক্ 

দম ভুয়মানং। ত৭| শিশ্বঞনিং লব্ধছার্যাং কলিং এতত্দংজ্কক! ধধিং যাতিরূতিভিঃ 

)নম্য৭:1 রক্ষথঃ। উত আপচ বাস্বং [িগতাখং গাথং এতত্নংজং বেনং রাজর্যং 

ভর ওভিরানত২। আরক্ষতং। আন্যৎ পুরথিবৎ | 

(»»পানং। গা পানে। তাচ্হীলিকশ্চনশ.। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লঃ। বহুগং 

৭? ্পকাাপাররাা 
টিটি 

০০০
 

সায়ণ-ভ।ফ্যের বঙ্গানুল|4। 

হে আস্বিদ্ধয় | বং বিখনমের পু এই নামধাবী ধর়্কে 'বিপিগাণং। বিশেষরণে 

খার্থবগরস গানকারীকে 'যভিঃা যে উতিগমুহর আরা রা ্ারয়াছিলেন। কিবপ? 

উপগ্বতংত নিকটবদ্ত্িগণের থারা লম)ক্রীণে উপস্থত হইয়।) সেইবূপে 'বিত্তঙ্গানিং 

জকজছ।8) দি এই নামধারী পধিতক 'যাঁতিঃ' যে উ(তসমুহের দারা 'তবন্তথ১ রক্ষা 

কাগয়হিল্লেণ 'উতৎ অপিচ 'পাশ্বং খিগতাঙ্থ ' পথিং' পাথ নামক লৈন বাধর্ষিকে 'যাভিঃ 

যে উ/ততনমূহের দ্বা$1 'আবতং' রক্ষা করিয়াছিলেন। নাশই্াঠশ পুর্ধবের গ্ায়। 

খিপগানং। পরা-ধাডু পানার্থক ও তা্হীগ।। ২ অনশ-এঠায়। 'বন্ুলং ছন্দন' ইতযাছি 
পা 

ইত আগের স্থনে লপ্রতায়। বহুল দন ইত) 2 ৭৩1৮১ ই হইছে: 

৬ 



১১৬ ধান্ছেদ-সাহত। । (১ ছগ্যা। ১৬ অদাপ,১১২ শুত্কা। 

চদলীতি অভ্যালগ্রেতং। উপস্থতং। স্তোতেঃ কর্ণ নিষ্ঠ।। গ্রবদ্ধাদিখাহুত্বরপদাস্ো- 

দাতত্বং। বিস্তজানিং। বিভব! জায়া ধেন ল তণোক্তঃ। জায়াযানি্ড ইতি লমামাস্তে। 

মিডাদেশঃ। লোগো বেহধ্শী:ত যপোপঃ। বন্ত্রীহো৷ পূর্ব পদ গ্রক তি স্ব ত্বং। বাখ্যং। 

বিগতোহশৌ যন্দাৎ দ তথোক্তঃ। বন্ত্রীহিশ্বরেণ পূর্বপদক্যোদাতততে উদ্দাত্ত, 

হ্বরিতঘোর্ধণ ইতি পরস্তানুদাত্স্ত শ্বরিতহং। (১ম ১১২১৭) ॥ 

ইতি গ্রপমন্ত্র সপ্তামে এঞাতহিংশো। বগি 8 ২৭1৩৫ ॥ 
০ 

৫৯ 

পঞ্চদশ (১২১১) খকের বিশদাথ। ৮ 

 ₹১১ 

এই মান্্রের অন্তর্গত ঝরে, 'বিপিপানং?। কিলিং, পৃথিং এ 

£উপস্ত হং এই পাঁচটা পদের মন্দ গনুপাবনীয় । গবিপিপানং পদে ভাথক।র 

(বিশষরূণে পার্থিব রন গানকারী? অর্থ গ্রহণ করিযাভেন। অন্যান্য 

ব]খ্যায় পদে 'পানরত” গ্রতিশাকা গৃহীত হষয়াছে। গ্রচালত 

ব্যাখ্যাদিতে 'কলিং, বিঅং, 'পৃথিংত এবং 'উপস্ততং এই পবচতুদয়ো 

ব্যাখ/-উপলক্ষে উক্ত নামগেয় ব্যক্তিচতুষ্টা,য়ণ গাগক্ল্পন। দূ? হয়।। 

আ।মর। 'ব্অং পাদ 'পুজ।পরায়ণ জন” গর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শিপ 

গানং পদে "মধুর বম পান করণ, এই প্রকার ভাবার্থ গ্রহণ-পক্ষে মঙ্গতি 

উপলাদ্ধ করি। আন্যান্ত পদ-উপলঙগে আমর যে প্রকার অর্থ এহণ 

কাওয়। মন্ত্রের র্ধা উদ্ঘাটন কারবার প্রয়াল পাউয়ছি, তাহ। আমাদাগস 

মর্ধানুশারিশী-ন্যাখ্যা এনং বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হইবে। 

আম|দগের গৃহীত বাখ|নুধারে মন্ত্রের নরম এই যে হে আগ 

দেবদ্বয়। যিনি পুজগরায়ণ আপনার! উহাকে মধুখ রদ (সন্ৃতাণ) 

পান করান, ধিনি শূর তীহ।কে স্ততিপরায়ণ করিয়। তোলেন, খিণি 
পাতে বার 

'উপগ্ুতংণ ভৌতি'র ( গ্র-ধাতুর ) কণ্মবাচে) নিষ্ঠ। প্রতায়। প্রবদ্ধাদ হেতু উত্তরগণের ও 

উদ্দাত্ত হইয়াছে । বিত্তজনিং। লব্ধ গহয়ছে জামা যৎকর্তৃকক এই প্রকার “জায়াজ]ণিং 

ইতা।দি পত্রে লমালান্থ অনি, সাদেশ। 'লোপে। ব্যোর্্ধলি' ইত্যাদি হত্রে য'লোগ 

বহুবীহি লালে পৃর্নিপদের গুকৃতিশ্নরত্ব। ব্যঙ্বং। বিগত হইয়াছে অিতয় যাহ! তা 

এই প্রকার । বনুত্রীহি সমালের খবরের ত্বার। পুর্ব্বপদের উদ্ান্ত-হেতু 'উদ্ততস্থারতায়।ধ5 

ইত্ত্যদি শুতে গরাশ্থিত অনুদানের স্বরিতত্য॥ (২ম-১১২নু-১৫৭)॥ 

এএম পষইটকেহ লগ্ুম অধ্যায়ের প্যত্রিশ দগ্ লমা্ ॥ ১.৭৩৫ ॥ 

ধী ঙ 



১ জষ্টন, ৭ জপ, ৩৬ বস) ] ছু! ধিকশততমং লুক্তং। ৭১৭: 

গরম] খত তত, তাহাকে রক্ষা! করেন, আর যে ঝাক্কির হৃদয়ে জানকিরণের 

লেশনাজ্ও নই, অথচ দে পাপকর্ে বিরত, তাহ।কে ও আপনার! রক্ষ। 

করেন! এ শকল কাধ আগশাদগের অপুর্ব রক্ষণ-শস্তরই পরিচ।মক। 

এবশ্বিধ প্রসিদ্ধ রক্ষক আপনার।| আনন | একবার দয়। করিয়। গেই 

রক্ষণ শর্তির গ্রতানে আমাদিগকেও উদ্ধার করিয়। লউন--আমাদিগের 
গরিত্র।ণের উপায় বিহিত করুন ৪ ( ১ম--১১২পু--১৫৭) ॥ 

মোড়শী খাক। 

(গ্রথমং মগুলং | হাদশাপিকশততমং শুক্তং। মোড়গী ধক্।) 

| | ূ 
যাতির্নর৷ শযবে যাভিরত্রয়ে যাভিঃ পুরা 

1 ্ 

মনবে গাতৃমীষথুঃ। 
| | | 

যাভিঃ শারীরাজতং স্থ্ুমরশ্ময়ে তাভির যু 
| | 

উতিভিরশ্িনা। গতম্॥ ১৬॥ 

শদ-লিষ্কোমণং | 

| 1 | | 

ঘা(৬:। নর।। শধবে। যাভিঃ। আগ্রয়ে। যাভিঃ। পুঝা। 

| | 
মনবে। গাতুং। হীষথ্:। 

| ও । | | ৫ 

ঘাতঃ। শারীঃ। আজতং। স্যুমহরশ্ায়ে। তাভিঃ। উঁ ইতি। স্ব। 

| 
উতিইভিং। অঙ্বিনা। আ। গ্তযু।২৬। 

চি গ. 
১ 



প১৮ ধামণ-মংকিত। | (১ মগুল, ১৬ অন্ুবাক, ১১২ ২ । 

মন্ম।্ল|রিণী-বা।খা! | 

*নর।, (হে নেতারে)) (যাক, (উতিভিঃ ) 'শ্যবে (ক্রুরপ্রকৃতিবিশিষ্টায় জনায়) 

তথা 'যাতিত (উীতত্তিঃ) 'পওযে। (রিপুতিঃ পীডামানায় লৎকণ্মপরায়ণাদ জনায়) 

অনিচ 'যাভিঃ। (উতিভিঃ) 'মনবে? ( দর্বায় মনুষ্ঠায়) “পুরা (নিত্যকালং ) গাতিং, 

( ্ ঃখৎ নির্গগনলক্ষণং মার্গং ) 'ঈষথুঃ, (যুবাং ইচ্ছণঃ, প্রাপয়থঃ ইত্যর্থঃ), পচ, 

'যাভিঠ। (উতিভি।) "স্থ]মরশ্ময়ে ( লমুৎপন্নজ্ঞাননীগ্ুয়ে জনায়। জ্ঞানিনে ইভাণঃ) 

শানী$' ( ঈধুঃ, শক্রবিমর্দকং আমুধং ) 'আজভং। (শজন্ প্রতি প্রেরয়পঃ )। £উখিনা 

( অস্তত্্যাধিলহিরববাধিনাশকে। হে দেবৌ) 'তাভিত ( প্রাপদ্ধ1৩1) উভিছি 

(রক্ষাকর্মতিঃ) উ স্থা' (সর্ববতো ভাবেন স্যবাপেণ) 'আগভং। (আগচ্ছতং) হাছান 

প্রাথতং )। গ্রর্থনায়াঃ ভাবঃ-হে দেলৌ! যাঁভিঃ রঙ্গাকর্মভিত নিশি জর্বান্ 

রক্ষণঃ, তাতিঃ রক্ষাকর্মভিঃ অশ্ান রক্ষতং_-পরিগাগেথাং। (১ম-১১২শ-- ১৬৭) | 

গড হি 

গু 

বঙ্গাগুবাদ | 

হে নেতৃদ্ধম! যে রক্ষকর্্মসমহর তার! ক্ররপ্রকৃতি পিশিষ্ট জন 

জন্য এবং ষে রক্ষাক'মণমছের দ্বারা রপুগণকতৃক গীড্যম।ন্ মৎকশ্্মত ব।য়ণ 

ভনের জন্য, অপি5, যে রক্ষ।কশ্মলমহের দ্ধার। ঠণল মন্ুখের জাম, (নিহা- 

কাল দুঃখ হইতে নির্গমন লক্ষণ মত গাানারা পণ্ড কার । আর, 

ষে রক্ষাকর্মাণযুহের দ্বার! লমুৎপক্সজ্ঞানদীপ্ত জনের ( ভাশীর ) জন্যা, “এ 

নিমর্দিক শাযুধকে শন্রর প্রতি প্রেরণ করেন; অন্তর্ব্ব/|ধিব[$নর্ষা। ধি- 

নাখক হে আশ্বদেবদ্ধয় | নেই গ্রমিদ্ধ রক্ষাকণ্মগমু-তর ঘবার। সর্বাতে1510 

জুষঠুনূপে আ।গমন করুন_-আমাপিগাকে প্রাপ্ত হওতন। ( গ্রর্থনার ভু 

এই যে), হে দেখছয়! ৫ রক্ষ।কর্মীনমু-হ? হারা আপনারা কনক 

বিপদে রক্ষ। করেন, দেই রক্ষাকগ্মগমুছের দ্বারা আমাদগবে বধ 

করুন_-পরিভ্রাণ রন।) | | ১ম--১১২সু- ১৬৭ )। 

চা।য়ণ-তাযাং 

হে লন দেওারা দৃখ্বনে পুরা গৃনিন্সন্ক্কালে শ্যলে এতহলংঞ্ঞকায় খরষয়ে গাডুং 

হুঃখাপ্রিগমিনলক্ষণং গার, যাশিজুতিভিঃ ঈষথুঃ । যুলাং লাগ্থিতবগ্টো। কাতবস্ত। তার 
টিটি 

লায়ণ-ভ।য়ের ব্গ।গুণা্। 

হে 'নরা নেত। অর্থঃ! “পুর পুর্বিকালে 'শযবে শযু-ন।মক খানিও গঠ গা? 

টুথ হইতে নিশষ্ন-লঙ্গণ মা্গকে 'যাতি।। যে উতিদমুহের ছারা 'দীঘথুং 19114. 

বাথ করয্হলেনং অর্থাৎ ([বিহিস্ব) ক্রিযছিল্নে। |ক সেই লম্থ-হেতু ? শি 



চি 

১ অটুক। ৭ অধায়,৩৬ দর্গ।] দ্বাদখাধিকশাহমং সুজ । শট 

রেং তত লামর্থাৎ? শ্যলে চিন্নালত্য। শ্টীন্চিঃ (প* লষ ১৮১২) ইত্যন্ত।মৃতি 
গুতিপাদিত। | তথাত্রয়ে খযায শতদ্বারে য্তগহ্ত শ্ববৈ: গীামানায লস্তাপকারিণোহগেঃ 

বীতৈনোদকেন শতকহণলক্ষণং 91৮ 5: নিএবনহেডুককৃতং যা াণিদ্তিভিুনামিষ্টবা্তী | 

এটি লিংষিনাগিং শ্রামমপাবুয়েণাগ (৭৭ লত ১৮৯) এঘ্যাদৌ কমিদ্ধং । তথ! মনবে 

এহমা।য রাপর্ধয়ে যাঙিরতিক্রিরবাদি ধাস্তাবাপনারদি৭ত গড দরিদানিগণমাবেশ তং মার্গং। 

খুণাং কৃভখ/ল্ী। তথা চ মন্তান্তাং। বং রুক্েণাশ্বিনালগশ্থিতি (খত সম ১৮১৭) । 

কাগচ শুঃমরশ্ময়ে। শ্থাতঃ পথে এলিপাশ্রিঠ ভিতরে? এত সংগা বে 

হভরূতিভিঃ শবীঃ। শরে। মাম পেখুপিশেষঃ। তাপ হত। ইখ্াগতধ। শঞ্জান্ 

4৩ প্রৈরয়তং। তাভিরাতিরিত্াথ লমানং ॥ 

নগা। ননয়ে। খপদোরপ,। লগা সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। শযবে। শীত স্বগ্ে। 

ভুমুুশীতৃচবী ত্য গিনো প্রভায়ঃ। ঈমব। ইধু ইচ্ছায়াং। লিট্াথুসনর্ণে ইতি পর্যুদাগাৎ 

(পাত ৬:৪1৭৮ ) অভা।সন্তেযাদেশাতাবে লব্ণপার্ঘঃ। শাবীঃ। বিকারাথে শরশবা" 

দত/বেশ্েতাঞ্ | টিডঢাগঞ্ন্তি ভীপ। শ্ামরশ্ঘে | শিবুতত্সন্তানে। (লিবেরৌগাশ 

1911; মন গ্রগাযঠ। ছেল শুডতুটু বছরীতহী পুর্বপদপ্রকাতম্বরন্ং। ১৬৪ 

পাপা 

(াপহয। শটীি:, উতাদি পকে (গত স* ১৮১২) গ্রতিগাদিত আছে। এবং 

'খয়ে। শতদ্ধার বস্ত্রূহে অন্বগণের দ্বারা গীঢামান আদ্র ধর গ্রস্ত, লস্ত/পকারী 

ধথি হইতে শীতল জলের ত্বারা নীতকবলক্ষণ 'গাতুং ছুংখ-নির্গমন'হেৃভৃত মার্গকে 

৭1০ যে উঠিশযৃহের সবার আপথাও। ইচ্ছ। কারযাছলেন। এ পিষয় হমেন। রং 

শমবারজেখাত। ইত্াণতে (ধিণ 9৭ ১৮৯) প্রসিদ্ধ খাছে। এবং 'মলান। খন এই 

1114] বথার্ধতে বাতি যে উতপমুহের দ্বারা যবাদ ধান্ত বা পানাদিরূণ গাতুং' 

1৭. অাঁনছমের হেতুতৃত মার্কে আগশার। (1বাঠত) কণিয়াছলেন। এ বিষয়ও 

স্থা্াা ক্যাছে। যপা,_ যবং বাকগাখিনাবগঞ্ত! ইতানি (ধৎ প৯ ১৮১৭)। আগিত, 

'হারশায়। কাত। অর্থ/ং লঙন্ধ হয়ছে পশম দাণ্তি ধাহার-তীহাকে। হ্ামরশ্ম নামক 

২৭) পণ 'মতিও। যে উতভতশমুহর ছারা শারাঠ শসনামিক বেথুলশেষ তাহার 

রত হমুসমুহকে আলহং শক্জর গ্রাত থ্েইণ কারয়াছলেন। 'তাতিঃ, দেই 

উতপদুহের গার উতাদি পূর্বের নয়। 

নরা। »-ধাতু নয় র্ক। 'ধনোরপ। ইহঙাাদ হতে অপ সপাং লুক 

ইনার গে খিশক্তির স্থানে আকার। শযান। শী পাতু স্বার্থক । 'ভৃমুণৃশীতৃচরি' 

রি শের তার! উ প্রত্তাঘ। ঈমথুঃ। ইষ-পাডু ইচ্ছর্ক। জিটে অথুলস ( অধুস্)। 

অ”71 ইতা।দি শ্বজে পরুাদাসের উত্তর অজা।সে। ([ত্রুক্তি) স্থানে ইয়' আদেশের 

অভাষে লধ্ণ-দার্ঘ। শা) শিকার পথে শরশকের উত্তর সিন ্াদেশ্চ' ইত] 

গর অঞ্-ঞরতায়। 'টিডটাণঞ? ইতাছদ থে ডীপ। স্থাখবশ্নয়ে। খিবু ধাতু 

তঠগন্তাগ-অথক | গিবধাঠন টত্তণ উণানক মন এতায়। ছে শু ইত্যদ 

হস্তে ডট্ প্রতা্। বহুত্রীহ লমালে পূর্বাপদের এক হর (২ম-+১২-১55)1 



২৩ . খােদ-লংহিত।। [১ মণ্ডল, ১৬ পনুবাক। ১১২ সক 

ষোড়শ ( ১২১২) খ্ষকের বিশদার্থ । 

ঠা 

£শযবে, “অত্রায়ে?। আনবে এট ,মযমগশ্ময়ে_মন্তাস্তর্গত এই চার্টি 

পদ উপলক্ষে চাঘ্যার্দিতে চাণিজন পয? কল্পুন। পরিলক্ষিত হয়। 

তদমুণারে গ্রাথন।য় ঘেন বল! হইতেছে,-৫হ অশিদ্ধয়। যে উপায় দ্ব।র। 

চার জন খাঁধকে রঙ্ষ। করিয়াছিলেন, মেই উপায়র শহিত আপনার 

অমাদিগের নিকট আুন। এই ধাষ-চতুষ্টয়ের গম্যক্ পারচয় গ1ও%। 

দুক্ষর; সুতরাং মন্্থ হেলিকাপুর্ণই গাহল | 

আমর! লে দৃষ্টিতে মন্থার্থ গ্র€ণ কারণও প্রয়াস পাই নাই। “শযবে? 

পদে আমর ক্ররপ্রক তবাশগায় জনায়ঃ গ্রতঙিবাক্য এাহণ করিয়(ছ। 

গঅভ্রয়ে পাপে 'রিপুভিঃ গীভ্যমানায় দত দর্্মপরায়ণায় জানা এসান্বধচাব- 

পরগ্রহণে দঙ্গাত দোখম।ছ। 'শীনবে পদ তা।মাদিগের ব্যাখ্যায় 491 

মনুষ্যায় প্রতবাকা গৃহীত হয়ছে 'স্যমরশ্ুয়ে গধে আমর গমুণ- 

ভ়নদীপ্তয়ে জনা গর্থ গ্রহণ কাঁরয়।ছ। 

এতদনুগাবে গিদ্ধান্ত হ হম _মন্রী প্রার্থনামূলক | লে এ 

“ছে আখ্বদ্ব।] সতকর্মীগল।।ণ অথচ [পুণের উত্গীড়নে লৎকণশাধণে 

বধ ব্যক্তিকে আ।পন।র। এগগমন-লক্ষণ মর্গ__পরার।খোগায় 

প্রদর্শন করণ, যে থ্য্ ক্রুনপ্রকঠাবশিষ্ট তাকেও গণিত্রথণোগায় 

দেখাইয়। দেন এখং »%% মনুষ্যগণক্েইে আগনার। পরিজ্াণেগায় অ্থণ 

কর।ন। ভ্নীর-_ক্হানানুশীলনকারীর
-_জ্ঞান-শার-গাণ্ক বিণ 

দিপুর গ্রতি আপনার। পক্রপিমর্দীক বিপুনাশক আয়ুধকে প্রেরণ করে, 

অর্থাৎ জ্ঞানামুশীলনেচ্ছু বাতির হয়ে সত্বতাবের পঞ্চার কার! দেন, 

সন্তরভাবের প্রভ।াবে জানবার (রোপা এন্রুনিচয়ের ক্ষমত। গরতিহঠ ঠ। 

এতত”যুদ/হ আ।পএ।ঘিগেগ রক কর্মানমুন্তের গ্রকুন্ট নিদর্শন | গহএ) 

রক্ষা ক্। অন্তর্বব|ধর্বহূপধ্য।ধি"শক।বী 
হে শাহখিদেবদয়! হারণ| 

অ।পন।দগের রঙ্ষগরূণ কন্দ লষ্টয়া সকঞচন অ।ম।(দগর গিকট আনুণ! 

অ।পয়। সেই গ্দিদ্ধ রক্ষ।কণ্মীপমুহের প্রন্াবে আম।দিগের পি 

উপায় (ছিত করিম! [দিউন। ( ১ম-১১১সৃ-১৬খ )।। 

৪০ উঠি খারা 



$ আক? জধযাঃ। ৬৬ বর্গ।] দ্বাদপ[ধিকশতহমং সুত্তং। এ 
সপ্তদশী খকৃ। 

( প্রথমং মণ্ডলং। ঘাদশাধিকশততমং হুক্তং | লগ্ডুদ্গী ধক |) 

| | | 
যাভিঃ পঠব্ব জাঠর্ম্ মজ্[নাগ্নিরনাদীদেচ্চিত 

ইদ্ধে জুন । 

| | | 

যাভিঃ শর্্যাতমবথো মহাধনে তাভির যু 
| | 

উতিভিরশ্থিন। গতম্ ॥ ১৭॥ 

গদ-্বশ্লেষণং। 

8 | | ] 
ঘভিঃ। গঠর্্ব।| জঠর2)। মজান।। আগ্িঃ। ন। আদীদেং। টিতঃ। 

| 

ইন্ধঃ। আজন। আ। 

| | | | | 
বঠিং। শর্ধ/াতং। অবথঃ। মহাইধনে। তাভিঃ। উইতি। স্। 

চে 

| 
উতিইছিঃ| আশ্বিন।| আ। গতং॥ ১৭। 

মশ্মাগুসা(রিণী-ন্যাপা] | 

হে দেবৌ] 'যাঙি। (উতিতিঃ) 'চিতঃ ইদ্ধঃ অগ্রিঃ ন' (কার্টে: গ্রঅশিতঃ 

পগ্ঃ ইন, যঙ্গ। হৃদি উদ্দীপিতঃ জ্ঞানাগিঃ যণ। তত্ব) 'ভঠরম্ত মজা ( শরীরপ্ 

বলেন সুকঃ) ব্বাম্মশক্তিণম্পন্। ইতার্থঃ) 'গঠরবা (স্তিশরাদপং ছন£) অজানা? 

(রিপুশি। লহ লংগ্রামে ) 'অদীদেৎ (দীণতে, অয়মুক্সঃ ভবতি ইতার্থঃ)) তথ| 'যাডিঃ 

(উ[৩5:) “মহাধনে। ( গরমধনযুলীভুতে লংগ্রমে ) 'শণ।াতং? ৭ দেবেশ পহ স্পর্কমানং 

নং) 'আবধঃ। (রক্ষথ)) "ছানা ( এত্ত্পিলহরবধিনাশকৌ হে দেলো) 
তি (খ্ালদীতিঃ) 'উতিতিও) ( রঙ্গাকর্মতিঃ) উিঞ (দর্বতোহা।বেন ুুরূগেণ ) 

ধক ৯১--( ১৭২) 



৭২২ দধদ-চংহিত। | [১ গগুল, ১৬ অভুব!ক, ১১২ লু 

'আগতং (আগচ্ছন্তং -অন্বান গ্রাপতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - অগ্রবধ্যাধিলহির্ধব।|দিনশকে] 

হে দেবৌ| যুবয়ো। যাতিঃ রক্ষাকর্মাতিঃ আত্মশজিলম্পর়ং দেবহ(তিলাধিনং জনংনবক্ষণঃ) 

শাতিঃ রঙ্গক্তিঃ অন্মান রকতং -পরিজ্রায়েখাং ॥ (১ম -১১২স-১৭ধ)॥ 

বঙ্গালনদ। 

হে দেন্দ্বয়] যেরক্সীকম্মলযুতর দ্বার। কাষ্ঠনমুে গজ্বলিত অগ্নর 

ম্যায় ( অথণ।, হৃদয়ে উদ্দীপিভ চন্ধানগ্রিলত ) শরীরের বলে যুক্ত অর্থাং 

আত্ম ঞ্সম্পন্ন স্তিপরা়ণ জন, রিপুগণের সহিত নংখামে জয়যুন্ত 

হুয়েন; এণং যে পক্ষাক্ণীসখুছর দানা গরমধনমুলীভূত মংগ্রামে। 

দেবর খাহত সংগ্রামে স্পর্ধমান জনাক ছাপনর। রক্ষা করেন) 

অন্তর্্ব)|(ধন হির্ববয|পিনাশক ছে দেবদয় | দেই প্রগিদ্ধ রক্ষ।কর্মী।মুহের 

দবার। মর্বহেঙানে হুষঠুবগে আপনারা শাগমণ করুন--আমাদিগকে পা 

হছউন। (এ্া্থনার ৬াব এই ,--ভন্তবব্য।ধলহিবব্য।পিন।শক হে 

দেবদয় | আপনাদিগের যে গক্ষাকর্মালধুহের দ্বারা আতুশক্তি,ম্পন্ন 

দেবহ1(ভলাষী জণকে রক্জা করেন, তেই পঙ্ষা কর্ণামমুহের দ্বার। আমাদিগকে 

রক্ষ। করুন--পাপত্রথণ করুন|) ( »ম্--১১২সু--১৭৭। )1। 

সায়ণ-ভ।মুং | 
তে কাশি অঠযন্ু। গঠবমুগরং »লাত ছঠীমান্মন খ্রয়ত ইতি মান্ধ। (নি ৪19)। 

ভঠ.9[গ2াগি ত3 শবীরঞ্ মঞ্জএা] বলেন যুততাঃ লন্ গে বিততগংগ্ে। রাজমিঃ কা] 

াংগামনামৈতং। অঙ্গন লংগাযে যম্মলীয়াতঃ আা। লমস্তাপপাদেৎ। আদীগ্ত। অত্র 

দবান্তঃ_চিতঃ কাষ্ঠৈরভাচত ইদ্ধো যজগৃতত গবিগিঃ গ্রজ্ালিতোতগির্ন। যদাগিঃ 

গ্রকাশতে তদ্গদিতার৫থঃ।  অপিচ শর্যাতং মানবমিন্দেণ সময স্পর্দীমানধ মহাপনে। লংগ্রাম- 

নামৈতৎ । মহ! ধনোনাপেতে লংগ্রমে যাজরাতচ্িসপঃ রক্গয়ণঃ কাশিরিতাদ গতং॥ 
সিসি িউউউউিটিউউিসিউসিউসিসিউিসসিরি উনারা 

লায়ণ-ভা(যার বঙ্গ সুবাদ। 

হে আরশ! 'জঠ৫% 'প্ুঠরং লতি জঞমপ্রিন এর্থাত' ইতাদি যাস্কে (নিৎ ৪৭01 

অছহে। জঠরোপলক্ষিত শবারের মত? সাপ দ্বার। যুন্ত হয়! *পঠনবি। এততলংজ? 

রাজ্য 'অজমন! (জআন্জ]ান)। ( এই্টটী পংগ্রামনামপচক) লংগ্রামে আগনাগের 

উতিলমূতের দ্বার। 'আ লথন্তাৎ 'অদাদং। দাপ্ত হহয়াছিলেন। এ বিষয়ে দৃগও। 

'চিতঃ? কার্ঠগমু্সর দ্বারা অন্িচিত “ইদ্ধঃ ঘজগৃঙে পর্থিকগণ লর্তৃঙ প্রজলিত পিন 

আগ্রি যেমন গ্রক্কাশিত হয়। লেউরূপ-ইহাই অর্থ। অগিচ, শর্াতং মানথকে 

হলোণ লাগত 'পঞ্চমানকে 'মতাধনে (এটি সংগ্রাাশর নাম) মহ।পনোপেত ত৫৫]|মে 

'যাঠিত। মে উাহ-লসুহের ধার] "অবগত এগ করিমাছেন। ত।ভিা হত পুর্ব 



১ অষ্টক) ৭ জগ), ৩৬ পরগ। ] দবাদশ[ধিকশততমং সু্তং। ৭২৩ 
অদীদেৎ। দীদেতিস্ছান্দলো দীঝিকক্।। অজন। অজগতিক্ষেণণয়োঃ।  অঅস্তি 

ক্ষিপ্ত দিস্বাণ!ণিত]ধিকরণে ওপাশে মলিন্। বলাদ।নাদ্ধধাতুকে শিকক্পয়ত ইতি 
বচনাদদভাবভাবঃ। আপা ুল্রুগিতি সপ্তম] লুক । মহাধনে। আন্মহত ইঠ্যতং | ১৭॥ 

সন্তদ্ণ (১২১৩) খকের বিশদার্থ। 

এই মন্ত্রের মর্শা-হ দ্রারণ-পাক্ষে “চিত ইদ্ধঃ আঃ ন এই উপম|মূলক 
বাক] এবং 'গঠর্ববা ও শর্ষ)।ত,, পদ্বয়ের মর্ম অনুধাননাযাখ্য। 
শস্ে এং প্রচলিত ব্যাখা।[দিতে 'পঠর্বব। এনং 'শর্ষয। তং, পদদয়ে ধধি- 
ধিশেষের কল্পন। স্থন পাইয়াছে। কিত্বু শে খাষ ক রকম? দে 
ধষির শ্বূপ কি? "চতঃ ইদ্ধঃ আয় নল এই টপঃ-থাক্যে? এবং 
'মহাধনে' পদের ব্যাথ্য।-বিশ্লেখণে তাহ। বোগগমা হহতে গারে। গঠিত 
তক: আগ্রিঃ না উপমা-ব|কে)ণ প্রচালত খর্থ _'কটযুক্ত প্রস্বলিত লয়ির 
্যা॥।॥ মহাপনে পাদের ব্যাখ্যায় মতাধনে।পে খামে অর্থের 
গ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এতনুগানে মন্ত্রের প্রচলিশ অর্থ দাড়াইয়ছে এই 
যেহে অশ্ব! যে রক্ষাশক্তির গ্রভানে গঠর্ব গাধকে মংগ্রামে 
কাষ্টগুক্ত গরম্বুলিভ আর গায় দীঞ্চিম।ন করিয়াছিলেন এনং যে উপায় 
ঘর শর্ষযাত ফাধকে মহাধখোতেত মংখ্রামে গক্ষ। করিয়াছি, লন-_মেই 
রক্ষাশক্তি লইয়া আ।স্থন।, 

আমর। কন্ত, 15৩3 ইদ্ধঃ আগ্রিঃ ন' এই উপমামূলক বাক্য।ংশে 
হা? উদ্দাপিশঃ জণাগঃ ঘখ। ওত? প্রাঙণক্য গ্রহণ কারধাছি। পর্বঃ 
গদে 'স্ততিপনানণঃ জ৭2 আর্থে নঈত দেখিয়াছি । এভপণুপারে গ্রথম 
চাণে মম এই যে, হে দেবদধ | আপনাদগের রক্ষ। ক্-হ|ল[বেই 
ততগরায়ণ বাগ হৃদয় জনা প্রদীপ হয়। গেই জঞাএ।এর প্রাঙাবে 
উ্তিগরায়ণধ)$ [রপুপংগ্র!মে অয়ন1* করেন। স্তে।ত।র হাদয়ে 
55০৮০০০০২ আানইিিতি রিনি নিটিটিউউনিরিউিারারররাোররারজযারিটরা রতি ররর উিিররা জিত 

নদাদেৎ। দাঁদোতঃ পদে ছাদ্দপে দাণ্ডিকম্্ বুঝম। অজ্ুন। আঞজ-ধাতু গতি 
গগেপণ অর্ক. অন্প্তি অর্থ ক্ষিও হয় নাশসমুই হৃহতে এগ বাকে) আপনরণে 

ধান মনিন্-এতায়। 'বনাদাবা্গাতুকে বিবল্প ময:ত ইতা।দ 1৯৭-হেতু বা-ভ1বেগ 
গঙাল। ্থিপাং সুলুকা' ইভাদি হতে পপ্তশী 011 মহাধলে। আহত ই৩)1% 

হতে আন্ব। (১ম-১১২ন ১৭৭)। 



৭২৪ ধ1-নং(হত। | ১ দণুল। ১৬ আবাদ, ১১২ পভ । 

জ্ঞানাগির বিকাশ এবং রিপুণংগ্রামে তাহার জয়ল।ত-_ত।পণ|দিগেরই 

নক্ষণকর্ত্মের নিদর্শন | 

দ্বিতীয় চরণের “শর্ধ্যাতং, গদে আমর! দেবেন মহ স্পর্দমামানংঃ অর্থ 

গ্রহণ করিয়াছি। তাহা হুইতে “রিপুগণের সহিত ছন্দে প্র্বস্ত এবিধ 

ভাব প্রাপ্ত হওয়। যায়। 'মহাধনে? পদে 'পরমধনমুলীভুতে সংগ্রামে 

অর্থেরই যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়। এতদনুপ।রে দ্বিতীয় চরণের মর্দা 

দাড়ায়,-হে গ্ত্তর্বযাধিবহির্বধ|ধিন(শক দেবছয় | আপনাদিগ কর্তন 

রক্ষিত হইয়।ই, উচ্চ স্তরে উন্নীত হইবার আশায় আশ।-ম্বত ব্যক্তি 

অভীন্টলাতভে সমর্থ হয়।' | 

মন্ত্রী গ্রার্থন।মুলক এবং দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। অশ্বিদেবঘয়ের 

কুপ।-প্রতাবেই যে দতকর্মগরায়ণ ব্যক্তি রক্ষ।-প্রাণ্ড হা.য়ন, এখানে 

দেবতার মেই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। গাথা, িক্ষণপীল হে 

দেবদবম!] সর্ববিধ রক্ষাকর্ম্মনযুহের ঘার। পরিবত হইয়া কস্ুন। 

আপিয়। এ আকঞ্চন কর্াহীন অপমকে নকল পাপতাগ হইতে উদ্ধ!র 

করুন__পরিভ্রণের উপায় বিধান করুন (১ম--১১২সু১৭৭ )। 

চি ০ 

অন্টদ্শী ধাকৃ। 

( গ্রথমং মণ্ডজং | দাদশধিকশততমং শুক্তং | অষ্টাদশী ধকৃ।) 

| ৃ ] 

যাভিরান্গরো মনন। নিরণ্যথোইগ্রং গচ্ছাথো 

| 

বিবরে গোঅণনঃ। 

| [ | 

যাভির্মনং শুরমিযা সমাবতৎ তাভির ধু 

| | 

উতিভিরশ্থিনা গতম্॥ ১৮ ॥ 



১ অষ্টক) ৭ অধ্যায়, ৩৬ ব্গ। ] দ্বাদশ|ধি+শততমং সুক্তং। দ২৫ 
পদ-লিতোমণং | 

| | | | | যতিঃ। অঙ্গিরঃ। মনসা । [নিহরণ্যথ | অগ্র। গচ্ছথঃ। 

আর 

বিইবরে। গেই অর্ণপঃ। 

ূ ূ | | | | যাত:| মম্বুং। শুরং| ইযা। নংইআবশং। ভাছিঃ। উ”ইতি। স্থু। 
| 

উত্ভিইভিঃ | আন।। আ।। গতং || ১৮ ॥। 

মর্্মানুল।রিণী-বা1ধ]1। 

হে দেবো! 'যাতি। (উতিভি। ) গে অর্ণণঃ, (জ্/নরূপন্তয ধনএাধাহগ ) বিসরেঃ 
(অভ্যন্তরে) 'অগ্রং। ( পুরস্তাৎ) গচ্ছপঃ, (যুবয়োঃ অকম্পাং বিস্তারমথঃ)7 তথ। 
“আঙগরঠ' (অলিরলঃ) জ্ঞানিনঃ) 'মনল।। (গ্রেত্রেণ) উপালনাপর।য়ণতয়া ) 'নিরণ্যথঃ 

(রশয়প:, গ্রীনয়থঃ)) মবুগোঃ যয়া অন্থকম্পয়া জ্ঞানিনঃ ভগছুপালনাপরায়ণাঃ লন্তঃ 
গরমানন্দং লগস্তে-ইতি গানঃ) অপিচ, 'যান্সিঃ, (উতিভিঃ) "খুরং (নীর্ষোপেতং 
দতকর্নাধনলামর্থযুতং) 'মন্তুং (যনুতং) “ইযা, (অভীষ্টপুরণেন লহ) 'দমাবতং" 
(সমাগ। রক্ষথঃ)7 'তাভিঃ। (প্রণিদ্ধাভিঃ) 'উতিত2, (রক্ষাকর্দতিঃ) উ সু 
(লর্বতেভাবেন গচুরপেণ) 'আগতং (আগস্চহংআহ্খান প্রাগ্ুতং)। গ্রার্থনায়াঃ 
ত1বঃ, অন্তর্বধিলহির্ব]াধিনাশকৌহে দেলৌ! যুবয়োঃ যাতিং রুক্ষাকর্দতিঃ জ্ঞানিত্যঃ 
গ/মানন্দং বিতরধঃ তথ| লতকর্মাপরায়ণস্ত জনন্ঠ ইষ্ং লাধয়খঃ। তাতি। রক্ষাকম্্রতিঃ 

তানান রক্ষতং_পরিআয়েখং। (১ম -১১২হ-১৮৭)॥ 

বঙ্ষাগুণাদ। 

হে দেব্দয়]! যে রক্ষাকশ্মামমুছের বাগ আনরূপ ধনপ্রবহেন 

অভ্যন্তরে অগ্রেই আ।গন|দিগের অন্কষ্প। |বস্ত।র করেন, এবং জঞ।ণিগণকে 

উগ।গনাপর।য়ণতার দ্বাগ। গ্রী করেন) (ভাব এই যেখপন।দিগের 

যে অনুকম্প। দ্বার। জঞ।নিগণ ৬গনসগাপন[পব।য়ণ হইয়। পগমনন্দ লাভ 

করেন); অপিচ, যে রক্ষাকর্মাগামুহের দ্বারা মৎকর্মাদাধনগামর্থ্যলম্পন্ন 

মনকে অভীন্টপুরণের সহিত লম্যক্ রক্ষা করেন) মেই প্রণিদ্ধ রক্ষ।- 
কর্মণম্হের দ্বার সর্ববৃতো তাবে হ্ুরগে আগমন করুন-স।মািগকে 



প২৬ থার্েদ-ঠংহিত| | | ১ মণ্ডল, ১৬ পবন) ১১২ সতা। 

প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,_-অন্তর্বর্য।ধি-ঘহির্ববয।ধিন।খক 

হে দেবছয় | আপপ।দিগের যে রক্ষাকন্ম সসছের থান ভানগণকে 

পরম।নন্দ বিতরণ করন, এবং »ত কর্মপগাণ ঞণেন। ইস্টল।ধন 

করেন, মেই রক্ষাকণ্মামহের দ্বার তাখদিখকে রক্ষ। করান-- 

পরিভ্রাণ করুন|) ( ১ম--১১২সু১৮৭) | 

লায়ণ-ভাসং। 

অঙির ইত্যেতদামন্ত্রিতবাকাদ্বহির্ভতং। তেন চাত্মানং লম্ঘেধয স্বত।বৃঘিং প্রেরয়তি। হে 

অনি রঃ! অরবস।ং গোত্র ভুমশ্বিনৌ স্বাহি। হে আনে মনসা মননীয়েন স্তোক্রেশ 

ভ্বীতৌ লস্তে। খুবাং যাভরূতিতিঃ নিরগ্যপঃ। সবে তন নিতরাধ রময়থঃ। যত্বা মমশৈব 

করণতৃতেন রময়থঃ। তথ! গো-অর্গো গোরণঙ অরণীগন্ট ধনম্কা পণিভিগু তাশাং 

নিহিত্ত বিবরে বিবরণে গুহাঘ।রগ্ো দঘ টনেন গকাশনেন প্রন্াশনে নিদয়্ঠতে লতি 

যাতিরূতিতি। লহ ধুণামগ্রং পর্বেন্যা দেবেছাঃ পুরপ্তাাগঙ্ছধঃ | শি শুরং নীর্যা1প 

মন্ুমিষ! পৃপিব্যামুপ্ডেন যবা(দধান্ররূণেণায়েন যাভিরাতাভঃ সমালতং। গযাগরক্কতং তাত! 

দর্ব(ভরূতিতঃ লহা'মানপ্যাগচ্ছ তং ॥ 

(িরণ)থঃ 1 নিরময়থ ইত পর্ণাপতঠদ্রপং। বিবররে। গ্রহবৃত্বনিশ্চগমশ্েতি 

তাবেহপ। থাথাদনোততরপদাযোদাতহং ॥ (১ম ১১২স ১৮৩) । 

লায়ণ শায্োের বল গগ। 

,অন্গিরঃ' এই পদটী আমান্ত্রত বাক্ষোর সহর্ভৃত। লেইপন্য আপনাকে দযোপন করি 

ভ্বতি পিষে খাঁধকে প্রেরিত (উত্বদ্ধ) করিতেছেন । হে 'অজিরঃ আঙ্গিবলের গো 2. ! 

তমি অখ্বিদ্বধকে স্ব কর। হে জ্বিন? অশ্বিপয়) “মনলা? সননীয় স্তোত্ডের দ্বারা ভীত 

হইয়া আপনারা তুই জনে 'যাভিঃ মে উঠিঙ্মুহের দ্বার! £নিরণাথঃ, স্তোতৃগণকে নিরন্তর 

আনন্দিত করিয়াছেন; অথবা, করণভূত মগের দারাই রমণ করয়াছেন। এবং 'গো-অণসঃ' 

পিগণ কর্তৃক (লুকায়িত) গুহায় নাহত গোরিগ অরণীয় ধনের 'বিবরে' বিবরণে ঘার 

উদ্বটনে প্রকাশের ত্বার| গ্রকাশনের বিষয়ীভূত হইলে 'যা|ভঃ যে উততলমুহের লহিত 

জাপনার| দুইগনে অগ্রে লমন্ত দেবগণের দমীপে গমন করেন) আপচ, শুবং? বীর্যাধান্ 

“মনু মনুকে 'ছিষা? পৃথিবীতে উপ্ত যবাদি ধান্তরূপ অল্পের দ্বারা (অন্ন দান করিয়া )'যাভিঃ' 

যে উতলমূছের তারা 'লমাবতং' লম্যকৃরুপে রক্ষা কারয়াছিলেন। 'তা(ভি।। সেই লও 

উতিলমূহের লাহত জামদগের প্রতিও আগমন করুন। 

নিরণাপঃ। নিরমগূপ -এই পদের বর্ণবাপত্তিহেতে এই প্রক্কার রূগ হইয়াতে। 

বিসরে। 'গ্রতবৃদ্বনিশ্চিগমন্ছ' ইত্যাদি শুতে ভালে অপ১। 'থাথা। ইতি সুত্রে উত্ত?" 

পদ্বের অস্তোদাত্ব্ব। (১ম--১১২ন--১৪৭)। 



১ অষ্টক) ৭ অধ্যায়, ৩৬ বর্গ ।] ছ্বাদশ|ধিকশভতমং সুভ্তং ৭২এ 

অধ্টাদশ (১২১৪) খকের বিশদার্থ। 
৯৫৮১ ৬ ৬ 2 ৬০৯ পম 

এই মান্তোর ব্যাখ্য।-নিশ্লেদণ-পক্ষে আসগর? পদের মর্খা গ্রথমেই 

অনুধাবনীয়। এ পণ্টী,ক শন্ব(ধনের পদ বলিয়। গ্রহণ করায়, নুগুন একটা 

বাক্যংশ অধ্যাহার কারয়। আন।? অন্য ক হইয়াছে; এবং ক।ল-বিশেষে 

মনুষ্য-বিশেষের মন্বদ্ধ প্রথ)ত রহ্যিছে। এ একটা পদ-উপলক্ষে অর্থ 

গ্রহণ করিতে হুইয়াছে_-ছে শঙ্গিরঃ | তুমি (দেণতার উদ্দেশে) স্তব 

কর। এইরূপ 'গে।খণ 1: খিবণে। পদদ্বর-উগলকেও *মস্য। দাড়াইয়।ছে। 

অর্থ গৃহীত হইয়াছে,_পিগণ কর্তৃক অপহৃত এবং গুহামধ্যে নুক|য়ত 
গভীর আন্বেষণে যাইয়। ধেবগণ অর ঘ্ারে।দবটন করিয়াছিলেন ।, এস্থলে 

মান্ত্রর একটী বাঙলা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধত করিতোছ; 

ত1থ। হহতে, কি হবে মন্্াথ পরশ 1ইযাছে, তাহ বোধগম্য হইবে, 

(১) পহে আলবা। (গাঙদ্বয়কে গত কর)। হে অস্ষি্বয়। যে 

লকণ উপায় ছার তোমরা মনের গাহত শ্রষ্ট হইয়াছিলে এবং (অপহৃত) 

গর বিলবে (শা দেলেব) লাগ গিগাছিংল,। যে লকল উপাগ ছারা শ্র 

মনকে আনু দ্বাল! রঙ্গ। ফাণয়হলে, হে আশপয়! দেই মকল উপায়ের 

সহিত আইস '* 
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ইংরাগী অনুবাদক [গ্রফখস্ পহের তাহ।র শনঈুবদের পাদটাকায় এ তিন্টা 

লখখামূনক পদ-উপলক্ষে মে মস্ত কাশ কাবঘাছেণ, গ্রয়োজনবোপে এস্কলে গে 

টাঙ্কা উদ্ধঠ না করিয়। পারলাম না। টীচা্ দেখিতে ছ 'গে। নণুপ১। ও শববরে 

গদ্যে পার এক নুতন ভাব গৃহীত হঠয়াছে। ত/হাধ টীকা)... 
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দ২ ধন লংহিত!| 1১ মল, ১৬ অহধাক, ১১২ 
এক্ষণে আমরা কিদৃষ্িতে এ গমস্তাযুলক তিনটি পদের ব্যাখা। 

করিয়াছি এং আমাদিগের বাখ্যানুলারে এ কল পদে কি ভান গ্রা 
হুই তান্বষয় আলে।চন। কারতে ছি । 

প্রথমতঃ 'আগরং) গদ। আমর| বলি, এখানে এ পদ 'অঙ্গিরস* 

গদের ছানণ রূপান্তর মাত্র। তদনূলারে [ত্বভীধার বনুবচনে 'অজিরণঃ 

পদে 'জ্ঞাণিনঃ গ্রভিবাক্যে আমর “জ্ঞানিগণকে অর্থ গ্রহণ কার। 

এইরূগ, আমাদিগের দৃর্তিতে গে। এবং অর্ণল *ব-ছয়ের মংযোগে যে 

ভাব প্রকাশ পায়, তাহাতে 'গোঅর্ণনঃ পদে 'জঞানরূপ ধনপ্রবাতেও। 

অর্থে আমর! ভ।ব-মঙ্গতি উপলান্ধ করি। 

এই মন্ত্রে আমরা এইনণ গ্রারথনার ভাব প্রাপ্ত হই,_-'ছে অশ্বিদয | 

আঅগনদিগের আনুকম্প। ব্যতীত মাণুষের ভ্দয়েজ্ঞানের উম্মোষ হয না) 

খাবার জনানুশীলন | কালে আপনাপিগের কৃপ। প্রাপ্তি স্থঠিন। 

আপনাদিগের অনুগ্রহ-গ্রভাবেইে মানুপ ভগবছৃপাসনাপরযুণ হয়। 

অ।পনার।ই মংক্্মমাধনগামর্থ্যম্পন্ন উপাধনাপরায়ণ ন্যকিকে রা 

করিয়। থাকেন। এই লক্লই আগণাদিগের পক্ষণশীলঙার নিদর্শন! 

ত'তএব হে রক্ষ+ দেব্দয় | দয়। ধরিয়া সকল রক্ষণবর্মাপমুধের আহি 

তামাদিগের শিকটে আসুণ-আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় কথিয়। 

আমাদিগকে রক্ষ। করুন। (১ম--১১২সু-১৮৭)॥ 

11500) 10110751000 ১70179) 61809156099 :-4১0000089) (07719 
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1) 001৪ 0161৩, 13৫10197 10118 ভোর ৮৮) 00০19110872 

$0:0) 1021071 81101017%1187& 77101020081) 0190610] 10 

0179 41017115508, 

[10 10990 01101] গোজঅণণাঃ |বরে ) 27500) 00৮9 9008 0] 11) 

(006 ০৮৮০) 6110 18) 0১9 1',11)-0107109 [97050716060 700] 10011]11 

00৮ ৮700৪: 

উপরি উদ্ধত জন্থগাদ এবং এই লক পাদটাকায় লঙ্গা করুন _এই মন্ত্রে বাধা? 

পাত গ্রহেলিক গড়ীভৃত! এক দৃষ্টিতে গাভী ঘগহরণেগ গরাঙ্গে মনুযের লব বং 

হয়) জন্য দৃরিতে মেঘের (গুল গনরোধের বিষয় গ্রদ্যাত দেখ যায়। 



১ অট্টক, ৭ অধ্যাতব। ৩৬ ধর্গী। ] ঘাদগ।ধিকখততমং সক্তং | 

একোনবিংশী ধকু। 
| দ্বাদশাধিকশততমং সুক্তং। একোনবিংশী ধক) 

্ি | | | যাভিঃ পততীরবিিমদায় হ্থাহথুরা ঘ ব! 

৭২৯ 

€ গ্রথমং মণ্ডলং 

| | 

যািররুণীরশিক্ষতম্। 
| | | | যাভিঃ স্দাস উহথুঃ ন্ুদেব্যৎ ১ তাভির ু 

1 | 

উর্তিভরস্থিন। গতম্॥ ১১৯।। 

পদ-নিশ্লেষণং | 

] | | | 
যাভিঃ| পত্ীঃ। বিইমদ|য়। শিইউহথ,: তা । ঘ। বা। 

ৃ । 
যাতিং।| কারুণী;ঃ। ছশিক্ষতং | 

০ 
্ ূ ূ ব বশ; ম্থইদলে। উহণ। শ্ুইদেব্যং | ভাতিঃ। উ ইতি। কু! 

উ্িই্ছি। হাশ্বিন।| ভতা।। গতং || ১৯।। 

মন্দাুলাবিণী-ব্যাপা!। 

হে দেবৌ! *যাতিঞ (উতিভিঃ) 'বিমদায়? (বিমলানন্নপ্রাপ্তায়। ভগসতসদথুতায় 

থণায় ইতার্ঘঃ) 'বঝ' (বাং, হুবাং ) 'পতীঃ। (লহচারিণীঃ সন্তান) 'নু।হথুঃ (নিতরাং 

গ্রচ্ছণ/)7 তথা 'যাতিঃ* (উতি(ভিঃ) “অকুণী: ( নবীনজ্ঞ/মবশ্ীন) “আা ঘ' (লর্বতো- 
ভাবেন) *অশিক্ষতত (জগতি বিকিরথঃ)7 অপিচঃ 'যাতিঃ। (উত্তিতিঃ) 'নুধালে' 

(ভগবৎপেবাপরায়ণায় নায়) 'অুদেবাং। (সুষ্ঠু দেশতাষং) “উহঝুঃ' ( প্রমচ্ছপঃ)। 

আশ্ষিনা' ( অস্ত ধিষহির্ক)ধিনাশকৌ। হে দেশৌ) 'তাভিঃ ( গ্রলিদ্।তিং) "উতিডিঠ 

উঙ্যাবর্দাতিঃ) 'উ শু (লর্বতোভাবেন জুটুক্পেণ) 'আগতং ( আগচ্ইতং-অন্মান্ 

ধাকৃ--৯২ (১৭২) 



ধ্ত5 ধােদ-লংহিত। | [১ মখুল। ১৬ অন্ধ, ১১২ দক 

আসুতং)। তর্ঘনায়াঃ ভাবছে দেবৌ! ঘুলয়ো। যাতিঃ বক্ষার্মাতিঃ ছগসৎলধদ 
স্বতাফ ভগন২(দবপবধনযু জন জানং বেবতং চ গ্রথচ্ছ৭ ততঃ বক্ষ 

পন জর্তবখ। বক্ষ তং--পবধজয়েখং। (১ম ১১২ ১৯৯) 
ঙ কট 

কট 

নস।নুবাণ। 

হে দেয়! যে রক্ষাকর্মীণমুহর দ্বা। বিমল নন্দ প্রাপ্ত ভগবৎ- 
সন্বন্ধযুত জনকে আপনারা শহটারী শছত্তিগমুহক্ে নিত্যৎ।ল প্রদান 
কারয়। থাকেন; এবং যে রক্ষাকণ্গমুহের দ্বার! নবীণ-ভানবশ্মিামুহকে 

সর্ববাত[ভ।বে জগতে বিকীর্ণ করেন; অপিচ, যে রক্ষা কর্মনমুখের দার। 
ভগধগুদেবাপরায়ণ জনকে সুষ্ঠু পেণভাব প্রধান করেন আতস্তবরা।দি- 
বহর্বব।ধিনশক হে দেবদ্। | সেই প্রশিদ্ধ রক্ষ।কর্ণাণমুছের দার। 
সর্ধ্বতে।তাবে সুষ্ঠুনপে খাগমন করুন--আমাদিগকে প্রা্থ হউন। 

(প্রার্থনার তাৰ এহ যে,-হে দেবদ্ব।| আপন।দিগের যে রক্ষাকর্ণা- 
মুহের দ্বার। তগনৎ*ন্বন্ধযুত ৬গবহমেবাপরায়ণ ভনকে জ্ঞান ও দেখত 

প্রদান করেন, পেই গঙ্ষাকর্মীগযুছের দ্বার। আমাদিগকে মর্ব্থা রক্ষ! 

করুণ--গারজ্লাণ পরুণ |) ॥ ( ১ন--১১২--১*৭) 
ক চি 

গী 

শায়ণ-ভায্যং | 

হে ভাখিনোৌ (বমদায়ৈতয়ায়ে পমায়ে যাতিধুঘবীযপিরিতিজিঃ পত্ীঃ ভার); পুরুগিহঃ 

গাহতরং ন্যুহণুঃ । নিতরাং মুবাং প্রাপিতবন্তো। ঘোত পদপূর12) তখা যািরাতিি 
ররুণীররুণবর্ণা আরেচমানাঃ গ|ঃ আভিযুখোগ অশিক্ষতং | শদন্তং। তথ] পিগলনপুণামু 

নুপাধে কণ্যাণদানঘ বাঞ্জে গ্ুদেণাং প্রশন্তধ ধনং যাতিরতিত্রিহথু: গাপতকঘথা 
তাভিরিতাদি গতং ॥ 

লমুণ-ভায়োর পলামুনাদ। 

হে আশখয়! 'বিমদ[য়া এই নামযুল্ত পষিংকে 'যাভিও। আপনাদিগের গে উশিং 

লমুহের ছার গীত ভার্যাকে_পুরুমিজের কন্যাকে _নাহ্থুংী বিশেধনপে র। 
আঅ.পনার। দুইঞ্জনে প্রাণ্ড করাইয়াছিশেন। 'ঘ' এই পদটী পদপুরণের অগ্ঠ। লেই 

প্রকার 'যাতিঃ' যে উতলমুহ্থের ঘর 'পরুণী।। অফ্ণণণু। আরোচমান| গর" ,কে 

শাতিমুখ্য 'আশক্ষতং দান করিয়াছিলেন) এবং পিগুপনের পুত্র *গুদালে' কথাও 

দান? রাগ|ালা সুদেণাং প্রশস্ত ধন 'যাভিঃ যে লকল উতগযুদহর ঘর 'উগথু 

গ্রাপ্র কণাইয়ছিলেন) তাত) ইতাপর কথ পুরন স্যাম। ূ 



এ সখা) ছাদখ কপ, সূ শ) 
শু অং খ্টঘউস সমখ মহ হ ৯১৬১৬ 
সম শি কু (খমং অত শু । মুন) আদব] । 
িগদহান্ত২ ৯৯ ৩৩,৫৪)। ভিৎস্থবিতং ইত স্বঠতহং | | ১ম-১১২স--১৯৭%)॥ 

উনবিংশ (১২১১) খকের বিশনদার্থ। 
ওরা ০৯৬ তি 

পি আ্আ্ার্গ 

যে কয়েকটী প্-উপলক্ষে মঞ্্টী জটিলতায় সমাচ্ছ্ম হইয়। আছে; 
গেই পদগুলি-_-পত্বীঃ খবমদায়। “রুপী, “ুদ!পেঃ এবং “হৃদেব্যং, | 

'গত্বীঃ পদে 'ভার্য্য।পুরুমিত্রের ছুছিত। এইরূপ অর্থ প্রচলিত 

ব্যাখ্যদতে গৃহীত হইয়াছে । 'বিমদায় পদ 'ধাধি-নিশেষের, কল্পন। 

দু হয়। “আরুণী:, পদে 'আরুণবর্ণ গ।ভী+ অর্থ গ্রচালশ | “লুদ।গে? পৰে 

“সুপ নামক পার এতি লক্ষ্য কর হইয়াছে । “আদেবাং পে প্রায় 

পকল ব্যাখ্যাকারই 'প্রশস্ত ধন অর্থে লঙ্গাত দ্েখিয়।ছেন। একজন 

ইংরাজী অনুবাদকার এ পদে দেবীকে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 

ভপগুখরে মন্ত্রের অর্থ দাড়াইযাছে,_'হে অশ্বদ্ব্ ! যে শক্তি দার 

বিমদকে পতী মহ অরুণব্ণ গাভী দিয়।ছিলে, হুদ।লকে প্রশস্ত ধন 
( স্বদেবী ) দিয়।ছিলে, গেই শক্তি লইয়। আইন) এন্ছাল বিমদ।ই ব 

কে, আর স্পাই বাকে? কেগই ব| বিমদকে গত্বী এবং অরুণবর্ণ গ।ভী 

দেওয়। হইয়াছিল? আর কেনই ব। ম্দ।॥কে ধন দান করিয়াছিলেন? 

ইহ'র প্রকৃ্টু উত্তর নাই। 
যাহ। হউক, আমর কি দৃষ্টিতে এ পমস্যামলক কয়েকটা পদের 

মনা গ্রথণ করিয়।ছ, এক্ষণে তদিগয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ছ। গ্রথমণঃ 
গড পদ । এ পদের সাধারণ অর্থ ভার্্য।--গহদন্মিণী অথাৎ দন্মে, 

ধণ্মবন্দে-গতুকন্দে যে শহা। থাকে । গে দৃষ্টিতে আমরা পত্রী” পদে 
০ পেশ পপ লট পাপা পিস 

পতথীঃ। আমের ব্যতায়ে শস্আদেশ। নুহথুঃ। বহ'গাতু গ্রাপণ-অথক। অধুণে 
( বিভাক্ত ),বঞ্জা।দত্-হেতু লক্প্রণরণ। দ্ববচনাদ। সু্দাগে। শোচনন্ররপে দান করে- 

এই বাক জুজাঃ পদ হয়। পরে অস্গন প্রতায়। আদেবাং। [দিখদিহ হেতু তি, 
খখিতং ইত্যাদি হৃত্রে হ্বরিতঙ্থ (১ম-১১২ ১৯) 

ঢু পর 
০ 

নত 



৭৩২ . কখেদ-সংহিত।। [ ১৭গল, ১৬ শঙ্গখাদ ১১২ হক। 

'লহচ|(রণী সছ্ুত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়ছি। দ্বিতীযতঃ--“বিমদয়' পদ 
এ পদের বিমল নন্দ প্রণ্ড ভগবৎনন্বন্ধধুত ব্যক্তি” অর্থে নুষ্ঠুৃভাব প্রা 

হই। 'অরুণী: পদে 'নবীণজঞানরশ্মি অর্থের যৌক্তিকত। দৃষ্ট হয়। 

'সুরসে পদে 'হ-দ|সে-ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যন্তকে অর্থ-গ্রহণে 

ভাবসঙ্গতি উপলদ্ধি করিয়াছি। “ম্দেবাং? পদে “হ্ঠদেবভাঁষ' অর্থেরই 

যৌক্তিকত। এন্থলে লক্ষিত হয়। 

এই প্রকারে দিদ্ধন্তিত হয়--মন্ত্রটী দেবমাহাজ্যুখ্যাপক এবং প্র! থরনা- 

জ্ঞপক। দেবছয়ের মহ।তআয-'যে ব্যক্তি ভগবৎগেবাপরায়গ। যে 

ব্যক্তি ভগবতপেবায়-সৎকর্ম্ের লাধনায় উপভোগ্য বিমলানন্দ লাভ 

করিয়াছেন, তীহার হৃদয়ে দেবদ্ধয় সতগর্দোর পহচারিণী পদ্ধতির পরার 

করেন, গ্রার্থনা--'হে দেব আ|মাদ্গের হৃদয়ে কর্মের সহচ।রিগী 

সতবৃত্তির সঞ্চার করিয়। দিউন) লন্ৃতাব--দেবত।ব-- প্রান করিয়া 

আমাদের পরিত্রাণের উপ।য় বিধান করুন । ( ১ম--১১২সৃ--১৯থ।) ! 

৩০০ ০ 

বিংশী গু । 

( গ্রথমং মগ্ডলং । ঘ্বাদশাধিকশত'তমং ছুভ্তং । বিংশী খক |) 

| - | | 
যাভিং শন্তাতী ভবথো। দদাশুষে ভুজ্যুং 

হাভিরবথে যাভিরানগুম, | 

| | | 

ওম্যাবতীৎ স্ুুভরাস্বতস্তভং তাভির খু 

উতি ভিরহথিনা ? ম্॥ ২০ ॥ 



১ স্টক, ? অধ্যায়।৩৬ বর্গ |] দ্বাদশাধিকশততমং লুক্তং। ৭৩৩ 

পদ-বিশ্েষণং | 

| | ৃ | 
য|ত:। শন্তাতী ইতি শংহততী। ভবথ:। দদশুষে। তুজু[ং। 

। | | | 
যডঃ| আবথু। যাতিঃ। অধ্রহগুং। 

] | [ | | 
ওম্যাইবতীং। গ্থইনরাং। ধতইস্ততং। তাতিঃ। উ*ইতি। স্। 

ণ 
উ(তিইভি;ঃ। আিন।। আ। গং ॥১৫॥ 

মর্্মানুমারিণী-ব্]াধ্য। | 

হে দেবৌ| 'যাভিঃ' (উতিভিঃ) 'দদাশ্তষে' (উপাগকায়) 'শস্তাতী' (খ্বথপ্রদাতারে 

তবধঃ)7 তথা 'যাভি) (উতিভিঃ) 'ভুজ্যুং ( ভজনশীগং) "অবথঃ? (রক্ষণ্)) 

অপিচ, 'যাভিঃ) (উতিতিঃ) 'সিিগুধ (দেবানাং দেবস্তাবানাং বা ধারকং রক্ষকং 

বা) 'ধতঘ্বতং) (লতাযভাষণশীলং। লত্যপরায়ণং জনং উতার্থঃ) 'ওম্যাবতীং ( মুখপ্রদাং) 

'শুতরং, (সুস্ততিং, ছুটু উপানাপদ্ধতিং ইতার্থঃ) প্রাপয়ণঃ; 'অঙ্িনা ( অন্তরা ধি- 

বাহ্বা(ধনাশকৌ। হে দেবৌ) 'তাতিঃ, ( প্রশিদ্ধভিঃ) 'উত্িভি।) ( রক্ষাকর্মমভিঃ) 

'উ সু (র্বতোভাবেন শুষ্ঠুবূপেণ ) 'আগতং (আগচ্ইতং,জন্মান গ্রাপুতং )। 

প্রার্ঘনায়া ভাবঃ_হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষা কর্ধমভিঃ উপাসকায় পরমং ধনং প্রষচ্ছধঃ 

তথা লতাপরায়ণঃ জন; শুপগ্রদাং উপালনাপদ্ধতিং গ্রাঞ্থতি, তাতিঃ উতিতিঃ অন্মান 

ব্গতং - পরিআ্ায়েখাং । (৯ম-১১২২৯এ৭ 01 

বঙ্গানুবাদ । 

হে দেবদ্বয় | যে রক্ষাকণ্মম্হের দ্বার! উপাপককে স্ৃথগ্রদাত। 

হয়েন, এবং যে রক্ষাক্মীসমহর থার। তজ্জনশ্মীলকে রক্ষ। করেন; অপিচ, 

যে রক্ষা কর্রপমূহের দ্বার। দেবভাবনম,ছের রক্ষক সত্যপরায়ণ জনতকে হুখ- 

গ্রদ উপাসণপদ্ধতি প্রাথ করেন; অন্ত্ব্য।(ধবহির্বর্য||ধন।শক ছে দেব 

| গেই প্রসিদ্ধ রক্ষকর্মুলমহেন ছ।র। সর্ববতে।ত|বে ষ্ঠূপে আগমন 

করুন-_-আমাদগকে গ্াপ্ত ছউন। (গ্রার্থশার ভাব এই যে,-৫ে দেব" 

বম | যে রক্ষাকর্মণমূহের দ্বার। উপাপককে পরম ধন প্রাদাণ করেন) এব, 

১ত্যপরায়ণ জন সুখগ্রুদ উপা।ণন।পন্ধতি প্রাপ্ত হা, সেই রক্ষ। সমূহের ছার 

অমদিগকে রক্ষ। +রূন__পা়ত্রাণ করুন।) ॥ (১ম--১১২য২১৭)।। 
€ ১. 



৩৪ ধখেদ-লংহিত।। (১ মণ্ডল, ১৬ অন্গবাক, ১১২ দজ। 

লায়প-ভাঞ্ং। 

হে অঙ্ষিনে। দদাওুষে হবীংষি দত্তবতে যজমানায় যাতিন্তিতিঃ শস্ত[তী নুথন্ কর্তার 

ভবধঃ। যাভিশ্চোতিভির্ভুত্াং তুগ্রন্ত পুভ্রমবথং। যাভিশ্চাখ্িগং। অধিগুর্দেবানাং 

শমিত]। অধ্বিগুশ্চাপশ্চ উতৌ দেবানাং শমিতার1বিতি শ্রুতেঃ (এ্র* ত্রাৎ ২৭)। অপিচ 

খতভ্ধতং | খতং লত্যং স্তে।ভতু।চ্চারযতীত্যুতত্তপ,। এততলংজমুষিং। ওম্যাবতীং। ওমে)তি 

আুথনম। তহ্যক্তাং স্থভরাং গথেন ভরণীয়ামিধং যাতিরূতিতিঃ প্রাপয়থঃ। তাভি। 

লর্ব[ভিরূতিভি; লহাম্মানপ]।গচ্ছতং ॥ 

শন্তাতী। শিবশমরিষ্ও করে ( পা* ৪৪1১৪৩) ইতি ভাতিল-গ্রতাদঃ। লিতীতি 

গ্রত্যয়াৎ পুর্বন্টোদাভত্ং। দদশুষে। দাশৃ দ্বালে। লিটঃ কন্ুঃ। বলোঃ লম্্রাপারণমিতি 

ল্প্রপারণং। শালিনলিবলীনাং চেতি যন্বং॥ (১ম--১১২ন ২০) ॥ 

ইতি এাথমন্ড লণ্ডমে যটঝিংশে! বর্গ; ॥ ১17৩৬ । 
4 

বিংশ ( ১২১৬) খকের বিশদার্থ | 
পপ ও 6১৫6০ -৩াশ 

মন্তুটা দেবার নিত্যসতা-মাহ।আ-খা।পক এবং প্র থন।-চতাপক। 

যান দেবভাবের ভজন করেন, শদ! লৎকর্ধে মিমান্ থাবিয়। 

মিনি দেবভাবের মহিমা গুচার করেন, যেনি সতত দেবতা র--দেং 

ভাবের_-উগাসনায় রত; দেই দৎ এবং নত্বঢাবানুর।গী ব্যক্তিকে 

সায়ণ-ভাস্তের ঙ্গানুনাদ। 

তে অ্বিদ্বম! 'বদাশুসে' হবিংলমুহ-দান কারী যঙ্দমানের জন্য অভি” যে উতিগনুহে। 

দ্বার। 'শন্তাতী' সুখের কর্তা হয়েন; 'নাছিঃ এবং গে উততিলমূহের হবার! “তুদ্াং তুগ্রের গুজে 

'আনণ$ রক্ষা করিয়াছেন? 'যাভি: আও, থে উতসমুহের ঘারা 'আর্রিগং বেবত।ণিগের 

শম়িতাকে। শ্রুতি আছে,_অধিগপ্চাপশ্চ উতৌ। দেবানাং শমিতাবো' ,( ্ র* ভ্রা* ২৭) 

ইত্যাদি; অর্থাৎ অধ্রিগড ও অপ উভয় দেলতাদিগের শমিত|। অপিচ, খতগ্তভং 

(গতং পত্তাকে প্োভাতি উচ্চারণ করেন-_-এই বাক্যে খতঘ্থপ, শবা হয়) এতত্নংগ্ঃক 

ধধিকে "ওম্যাবতীং' (ওম্-এই শব নখের নাম) সুথযু্ত। ও নুভরাং সুদে 

ভরনীর 'ইবং) ইফকে 'যাভি যে উত্তিলমুহের তারা পাওয়াইছেন। 'তািঃ গেই 

ল্কল উতিলমূহের লহিত আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন। 

শস্তাতী। *শিবশমরিটশ কবে (পা ৪৪১৪৩) ইত]াদি শতে তিল পাদাম। 

পিতি_এই প্রতায়-হেতু পৃর্ব্বের উদদাততত্ব। দদাগুষে। দাশৃ-ধাতু দানার । থা 

উত্তর কনু-গ্রত্বা়। “ৰলোঃ ল্রলারণং' ইত] শত লম্্রলা রণ । শ(পিসপিখলিন!ক 

ইত]ারি শুত্রে মত্ত হইয়াছে) (১ম-১১২২-২০খ৭)। 

প্রথম আষ্টকের পথ্ুম অধ্ায়েলা ছজিশ বর্গ লম( | ১1৭৩৩ | 



১ অক, ৭ ধায়, ৩) ধগ। ] দাদ দিকশততমং সুক্ধং দ৫ 

দেবতাই রক্ষা করেন। এটুকুই দেবঙার মাহাত্ম্য! যাহার 
দায়ে দেবভাবের--শাত্বভাবের--কণামান্র উদ্রেক হইয়ছে, রক্ষণসীল 

দে গিণস্দেবভাবগমুহ--তাহাকেহ রক্ষা করেন। দেবতার রক্ষণ- 

শীলঙত।র ইহ।ই আদর্শ| এই মন্ত্রের প্রার্থনায় তাই বল। হইতেছে,-- 

£হে দেবদ্য় | ভজনখীল পত্যপরায়ণ উপাসককে ঘে রক্ষা কর্মসমুহ্র 

দ্বার রক্ষ। করিয়। থাকেন; [সেই রক্ষাবর্দাপ্রতাবে আমাদিগেরও 
গরিত্রঃণের উপায় বিধাণ করুন।, যে দৃষ্টিতে আমঝ। এই মঞ্ত্রের ঝর্থ 
গ্রহণ করিবার প্রয়াল পাহয়াছি, তদনুলাবে মন্ত্রে উক্তাবিধ প্রার্থনার 
তাবই প্রাপ্ত হই। 

প্রচলিত ঝ্যাখ্যাদিতে (কন্ত দেখতেছি, মন্তান্তর্গত 'ভূজু)ং 'আরিগুং।, 
'পতস্তুতংত গ্রস্ৃতি কয়েকটী পাদ, ব্যক্তিবিশেষের কল্পন। স্থান গাপ্ত 
লওয়ায়, মন্ত্রে অন্যপ্রক।র ভাব গাকাশ পাইয়াছে। অর্থ দাড়ইয়ছে,-- 

'যে প্রকারে আপনার ভূজুযুকে,। আধগ্তকে এবং গ্াতস্ততকে রঙ্গ। 

করিয়াছেন, পেই প্রকারে আমাদিগকে রক্ষা করুন কিন্ত গেই 

&1%1র অর্থে ভাবে? যে অনামন্জরণায থাকে, পুর্ধব পূর্বব খকের ব্য।খ্য।তেই 

উহা? আভাম প্রত হইয়াছে । (১ম-১১২সু-াইৎওঞ্জ) | 
০০০০০ ০ 

একবিংশী প্নকৃ। 

(গ্রথমং মণ্ডলং | দ্বাদশাপিকশততমং সুক্তং। একবিংশী ক) 

] | | 

যাভিং কৃশানুমলনে ছুবস্যথো জবে 

] | 

যাভিযু'নে। অর্ধনন্তমাবতম)। 
| | | | 

মধু প্রিয়ং ভরথে। যৎমরড্ভ্যস্তাভর যু 
| 

উতিভির্থন গতম্ ॥ ২১ ॥ 



নও ধাখেদ-লংহিত| | [১ দগুল, ১৬ জনুযাদ, ১১২ সুজ 

পদ-লিক্লেদণং | 

| | | | 

যাঠিঃ। কৃশানুং। অপনে। ছুবস্যথঃ। জবে। 

| | | | 
যাভিঃ। যুনঃ। অর্বস্তং। আবতং। 

1 
| | | 

মধু। প্রিমং। ভরথ:। যৎ। লরট্ইভ]১। ভাভি। উ' ইতি। হু। 

ূ 
উতিহত্তিঃ। আশ্বনা। আ। গতমূ॥ ১৬। 

ম্্নানুস।রিণী-বা।খা|। 

হে দেবৌ। 'যাতিত ( উতিভিঃ) 'জবে (ভাষণে ) “আপনে ( লংদারণং গরমে 

কুশানুং। (অনলং, তেজং, জ্ঞানং। লতবর্শপাধনলামর্থযং ইতার্থঃ) 'চিবন্তথঃ ( রক্দথঃ )) 

তথ! 'যাভিঃ (উতিতিঃ) ধুনঃ' (তরুণন্ত। উদ্দামপ্রকতেঃ যুবকণ্ঠ। যদ্থা_তরুণং 

চঅর্নবতং ( পাপং, বত্বা-পাগাৎ) 'আাবতং' (বিদুরয়থঃ, যত্বা-_রক্ষথঃ)) তথা »% 

(যক্মাৎ) 'লরডত্যঃ) ( মধুমক্ষিকাভা!। লববানুলন্ধানপরেভ্যঃ) 'প্রয়ং ( আদরুণীযং। 

অভীগ্লিতং) 'মধু। (মধুররলং। লং) (ভরথঃ, (লম্পাদয়থঃ, প্রমচ্ছথঃ )) “আশ্বিনা। 

( অস্তর্বযাধি বহির্ববাধিনাশকো হে দেবো) 'ভাতিঃ (প্রনিদ্ধাভিঃ) 'উতিতিত' (রক্ষা 

কর্দতিঃ) উি শ্রা (লর্মতোভাবেন নুষ্ঠুরূপেণ ) “লগত ( আগচ্ছতং)। প্রার্থ 

তাবঃ হছে দেবৌ! যাতঃ রক্ষাকর্মভিং লৎকর্মলাধনলামর্থ্যং গ্রযচ্ছণঃ॥ পাপাৎ রব) 

লববং চ দত্?, তাতিঃ রক্ষা কর্মন্তিঃ জন্মান্ রক্ষতং-_পারজাদেখাং ॥ (১ম ১১২৭ -২১%)। 

ব্গ।জুলাদ। 

হেদেবদম | যে রক্ষাকর্মামুছের ত্বাা। ভীষণ সংলার-মং গ্রামে 

তেজকে, পংকম্রল।গনমামণ্থযকে, গানা
ক আপনার। রক্ষ। করেন) এবং 

ঘে রক্ষাকর্মাদমহ্র দ্বারা তরুপের উদ্দাম-প্রকুতি ধুবকের গপকে ৫ 

করেন, ( অথব।, উদ্দাম-গ্রক্ৃতি যুবককে পাপ হইতে রক্ষা করেন 58 

ঘেছেতু মধুমক্ষক। গম, হে প্রিয় মধুররল প্রদান করেন ( অথবা, গাত্বানু- 

সগ্ধানপর জনের নিমিভত সধুর পত্ব প্রদান করেন); অস্ত্র িবহি্ 

নাশক হে দেবয়! দেই প্রিদ্ধ রক্ষাকর্্মণম্ত্র ছার! সর্ধ্বতোভাঢ 



৯ জষ্টুক, " সগ্যা। ৩৭ বর্গ ।] স্বাদশ।ধিকশততমং মুকং | | 86৭ 

ষ্ঠরূপে আপনারা আগমন করুন। (প্রার্থনার ভান এই যে, 
হে দেবরয়! মে রক্ষাকর্া।ম,হের দ্বারা সগুকর্দীমাধনগানর্থাকে 
প্রদ(ন করেন, পাপ হইতে রক্ষ। করেন) এবং মনকে এ্রদান 
করেন; সেই রক্ষাকর্মীপমহ্রে দ্বার আ।ন[দিগকে রক্ষ। করুন- 
পরিত্রাণ করুন।)॥ ( ১ম-_-১১,সু-ই১৭)॥ 

ঙ গু 
নী 

লায়ণ-ভাহ্যুং 

্বানদিযু লোগপালেঘু মধ্যে বৃশান্তরেক: লোমপালঃ। তথ! ট তৈত্তিনীয়কং _. 
হশ্তশহততকশানবঃ। তে বঃ লোমক্রমণা:£ (তৈ* লং ১২৭) ঈদ্ি। তং কলাগমমনে। 
ইধলোইস্স্তেইন্মিমত্যলনঃ লঃগ্রামঃ। ভাল সংগ্রামে হে অশ্বিন যাভিরতিভিদ্দ বন্তণঃ। 
রক্ষবঃ। তথা য|তিশ্চ জনে পেগে প্রবৃততং ঘুনস্তরুণন্ত পুরু কুৎগন্তাধ্বস্তমখমাবতং। অরক্ষ তং । 
অপিচ। যঝধু ক্ষোত্রং প্রিং লর্বেধামগ্ুকৃষ্পণেগ্ং ত লরড ভে] মধুমক্ষিকাক্ষ্যো 
ঘাভিশ্চোতিভিভরধং। লম্পাদয়ধঃ। তাত্তিঃ লর্বাভিরতিভি। গহান্ম(নপ্যাগচ্ছতং। 

অপনে। জন্ব গ্োপণে। করণাপিকরণযোশ্চেতযধিকরণে লুটু। লর্ড তা । 
স্ব গতৌ। লর্ডেরটিঃ ॥  (১ম-১১২- ২১পা)॥ 

১] ঙী 

চি 

০
৯
৯
 

লাম়ণ-াককোের বঙ্গাজুনাদ। 

স্বান|(দগণের মগ্ো-পোষপালগণের মধ্যে শান এক পোশাল। এই বিষয় 
তান্তরীয়কে অছে। ধণা--'হস্তমুহস্তকৃশানলে তে বঃ লোমক্রহণঃ (তৈ* লৎ ১২৭) 
ইতাদি। সেই 'কৃশানুং কুশাগ্ুকে 'অলনে'_ইলবঃ অগ্যস্তে অন্মিন_ইযুপকল ইহাতে 
প্রশ্গিণ্ত হইয়াছে -এই বাকো অসন: পদ্দে লংগ্াম বুঝায়। তাহাতে হে অখিষ্বম! 
'যাতিঃ। যে ভাতপমূহ্র স্বার। 'হৃবন্টধঃ। রক্ষা করেন; আরও) 'যাভিঃ যে উতি- 
সমুহের দ্বার 'জবে' বেগে? প্রত্বত 'মুণঃ, যুবক পুরুকুৎলের 'অর্বস্তং' অঙ্থফে 'আবতং 

রক্ষা! করিয়াছিলেন। অপিচ। 'বযৎ যে 'মধু' শৌত্র পপ্রয়ং লকলের অগুকৃলবেদ্ধ। 
তাহ! 'লরড৩' মধুমক্ষি ?[দিগের জন্ত যে উতিলমুহের ঘারা 'তরথঃ। তরণ করেন অর্থাৎ 

মম্পাদন করেন) 'তাতি। লেই লকল 'উতাঁত$' পালন-লমূছের লহিত আমাদিগের 
প্রতিও জাগমন করুন। 

অলনে। অন্ব-পাতু ক্ষেপণ-অর্থক।  'করণাধিকরণয়োশ্ঠ' ইত্যাদি শ্জে 

' গিকরণে জুাটি। লরড.ভাঃ। ধাতু গত্যর্থক। 'লর্ডেঃটিঃ ইত্য!দি ওণাদিক জে 
ও পদ [হিত হয়। (১ম-১১২ন-২১)। রি 195101৭1451 টা 1৮৮২২ ঙ ঁ ০৫. 

7১, 

কক ৯৩--( ১৭৩) 

& 08108 



৭৩৮ ধাধেদ-সংহিত|| (১ দ৬ল। ১৬ অন্থখাক। ১১২ দু 

একবিংশ (১২১৭) খকের বিশ্দার্থ। 

এই মন্ধের অন্তর্গত 'কৃখানুংত। 'অমনে জাবে 'যৃনঃ, 'অর্বান্তং, 

মধু এবং 'মর্ড৮/৪ প্রভৃতি গদের মর্ম অনুধাধনীয়। এ কয়েকটা 

গণের মধ্যেই মগ্তরর্থের হৃঠুভাৰ শিবদ্ধ গহয়াছে। গ্রচলিত ব্যাখ্যাগিতে 

এঁ সকল পদের থে থর্থ গৃহীত হইঠ। মন্ত্র! [দর্দারিত হইয়াছে, তাহাতে 
ভব দীড়।ইয়াছে,-হে আদব! যেশঞি দ্বার! কষ]নুকে (কুগানুং) 

যুদ্স্থলে ( আমনে ) হঙ্ষা করিয়াছিলে, এবং যে শির ঘ্বার। যুবক পুকু- 

ফুৎ্দের (যুনঃ) অখকে ( অর্বন্তং ) ক্ষিগ্রগামী (জুবে) করিয়াছিলে; 
আপচ, যে শি দ্বারা মধুনক্ষিক|গএকে (নুরড্ভাঃ) তাহাদিগের গাণী॥ 

মধু (মধু) প্রদান কণিয়ছিলে; সেই শান্তির শাহৃত আইল।, 

ত্র কি ভাবে, কি দৃষ্টিতে এ কয়েকটা পদের মরা গ্রহণ-পঙ্ষে 

চেট্ট। গাহমাছি) তাহ। খামাদিগেগ মর্দানুশারিণী ব্যাখ্যায় এবং 

রগ|মুশ(দেই বেধগমা হুইবে।  মন্থুটীতে একাদিকে, দেবতার টি 
বুকথশীলতা গ্রক!শ পাহ্য়াছে) ছন্যাণিপে। দেবতার রক্ষ|কর্মাগমুহ লে 

জন্য উপ19কদ এর্বন। বিজ্ঞ পিশ হইয়াছে । দেবতার বক্ষশীলতার 

পরিচধ,-লীমণ এংমার-মংগ্র।মে চড়ীভূ হইগঠ। মানুষ ষখন, মক 

চাদন।1 (থয হাগাইয়। হাননতির প.খ ৫থ1[বিত হয) দেপত।হ ৬থন 

মহমর জয়ে আ!নের উদ্বোম করিয়। মানুষকে উদ্ধার করেন। উদ্দন বা 

গ্রবি যুখক যখন, ভীষণ মোহময় যৌননেণ উন্মেষে আহইট্র্য ৭৭ 

কগিতে আকন হইমা) পানর আ্োতে গ। হাগাইয়। দিতে থাকে) দেই 

তখন হানায় প্রশান্ত ভাবের ধার কারর। পাগগঞ্ধে নিনজজমান যুখককে 

রক্ষ। কঁটিয়। থাকেন। মন্তরঙ্গাদের অন্বেষণের চেন্টাম বিফুলমনোরথ 

ন্বানুপহ।ততৎগর জনগণ যখন বিষ হইয়। পড়েন, দ্রেবঙাই তখন 

তাহ 1গেন আকা তত প্রিয় মন্ত্র প্রাণ কারয়া তাহা] রন 

করেন। এছ ঠে দেবতার রক্ষণ হর গারচয় ! মন্ধ্রেদ গাংথনা।তা 

হে র্ষণশীল দেদয় | আগনাদিগের শর্বাধ পক্ষণণীল ক্ষমতা গা 

কঠিন | আপ9।গের রক্ষা-কর্মীণযুত্ে দ্বার। আমা খের গরঞাণে। 

উপায় বিধান করুন।”, ( ১ম ১৯২ ছু--২১%)| 
জিপপস্প্াার। | টি পপস্ওরা 



১ স্টক, ৭ অধ্যায়) ৩১ বর্ণ।] দ্বাদশ] ধিকখততমং সুক্তং। দ৩৯ 

দ্বনিংশী থক্। 

এ মগ্ডুলং | জাদপাাধকশততমং হুক্তং । দ্বাবিংশী খকৃ।) 

যাভিনরং গোবুধধং নৃষাহে, তন মাতা 

তনয় জিন্বথঃ। 

যাভীরথ্া আবথে যাভিরবস্ত তি যু 

০ | 
উতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ২২ । 

ঙ ঙঁ 

ডি 

পদ্দ-বিশ্বেষণং। 

| | | | | 

যা: নরং। গোযুইযুধং। নৃহ্গহে । জেত্রুত় | সাভ।। 

| | 
নয়ন । ছিম্বথঃ | 

| | | | | | | 

[ভিঃ। রখান। অবথঃ| যাভিঃ। অর্ববত:। তা5;। উঁইতি। শু) 

| 

উতিহতিঃ | আঙিনা । আ। গতং।। ২২1) 

মন্/সুগাী-ব্যাধা। | 

হে দেবৌ। 'ঘাতিঃ (উতিতি। 'নৃষহে। (নুঙিঃ পোডব্যে লংগাে। রিপুভিঃ 

[হু নিগমে পংএরমে ) ক্ষেত তনয় (ক্ষেতৎগন্তত্ত তননত প্রত জানদ্য ) 'চাত। 

[লতয়ে। রঙ্গাথং) গেধুবধং (জ্ঞন্ক্ষিরণান এ 

মংক্পরয়ণান) পথন্বধঃ। (ভীগমণঃ, রক্ষঃ)) ত৭। বাড 

/কর্মানি) 'আবথ) (রক্ষণ) 7 তথা 'যাতিঃ (উঠিভিঃ) আর্ত: (গ1গাৎ ১ 

সান বুক্ষখ।। জিন) (অন্ত ঘন শাক হে রে) তি 

ভয় ধুগ্ধঞগ্রাততং) 'নরং (নেতার, 

(উততাত3) “রবাশ। 



18৬ ধাধো-লংহিত। | [১৭গল, ১৬ অন্মবাক,১১২ গুত্ক। 

 গ্রলিষ্কাতিঃ) 'উততভিঃ১( রক্ষাকর্মতিঃ) উ সা (লর্ধবতোভ!বেন শবুরূপেধ ) 'জাগতং, 

আগচ্ছতং - অপ্মাণ গ্রীপ্র তং )। গ্রার্থনায়াঃ ভাব।-_হে দেবো | যাঞ্তিঃ উতিতিঃ 

লিষমে লংদার-লংগ্র।মে শ্রেষ্ঠপুরুষায় পরমার্থলন্বন্ধিনং জ্ঞানং রক্ষথঃ, মন্গুহ্যান পাপাৎ 

পারজয়খঃ, তা(তঃ উতিভিঃ অন্বান্ রুক্ষতং -পরিত্রায়েখাং। (১ম--১১২-২২%)| 

বঙ্গানুবাদ । 

হেদেবদ্বয়! যে রক্ষাকম্মীমমুহের ছার বিপুগণের সহিত বিষম 

গংঞমে, ক্ষেআৎপন্ ভগবতপ্রদ্ত শের রঙ্গার জগ্ঠ, জানকিরণণমুহ 

ল।হে যুদ্ধপ্রবুতত নেতৃগণকে ( চাগুকন্ধীপর।য়ণগণকে ) প্রীত করেন--রঙ্। 

করেন; এবং যে রক্ষ।কর্মগমুছের দ্বার। কর্মমমু রক্ষ। করেন) আর যে 

রক্ষাকণ্মগমুহের দ্বার। পাপ হইতে মনুষ্যাগণকে রক্ষ। করেন) আর্ত 

বরহ্ক্য।ধিনাশক হে দেবছয় 1] গেই গ্রাধিদ্ধ পক্ষাকর্মাপমুহে 

মর্ববতোঞা স্বরূপে আগমন করুণ_আমাদিগকে প্রাণ্ড 

( ্রার্থনার ভাব এই যেতে দেনদ্য | থে রক্ষ। ক'গঠাম.হর দ্বাঃ 

সংস।র-মংএমে শ্রেষ্-পুরুষের জন্য পরম থ-মন্ন্ধীয় ভঞানাকে বক্ষ 

মনুষ্যুদগরকে পপ হইতে পরিত্রাণ করেন; দেই রক্ষাবর্মমহে 

জম।দিগকে রক্ষ। করুন-_-গারজ।ণ রুণ |) ॥ (১ম--১১২সুঁ 

লাযণ-ভাম্যং। 

তে জাঙ্বনৌ গোধুযুধং গেবিষয়ং যুদ্ধং কুর্বস্তং নরং যক্তত্ত নেতারং 

যাভিবতি৬ঃ নুগাহে বৃটিঃ লোঢ়ন্যে শংগ্রামে জিগঃ গ্রীণয়থঃ । রক্ষপ ই) 

ক্ষেতপ্ত, গুহাদিরূপন্ঠ। তনয়শন্দ! ধননচী। তনয় পনগ্ত চ দাতা লাতয়ে 

মাণন্্রতিভিরঙ্গমানং রখান্ যাভিশ্ যজমন।ং রফ্ষপ1। জদীয়।নর্বধতোহঙ্বাংন্চ 

ত।ছিঃ সর্বগিরূতি[ভিঃ লহাশ্মানপ্যাগচ্ছ তং ॥ 

টি 

লায়ণ-ভাষ্ের বঙগালুবাদ | 

হে আনিথয়! €গোষুধধং গোলিদযে ধৃদ্ধক্াী। 'নরংখ যজ্জের নেতা 

'যান্তিঠ যে উত্তিসমুহের দ্বারা 'নৃলান্থা যঙ্গ্তগংণর লোঢব্) লংঞাসে £ি 

কাঁরয়াছেন র্থাৎ রক্ষা করিয়াছেন) এপং “ক্ষেত্রস্ত' গৃহাদিরূপের (তনয়-শ' 

(তনয়ন্ত। থনেরও 'লাভা। লগ্তগনের পরন্ত 'যা৩$ যে উতিসমুহের দ্বারা 

রক্ষ। কারয়াছেন। এবং “যাতিঃ, যাহা দ্বারা য্জমনগণের রণগাঁজ রক্ষ! 

এএং তীয় 'অর্দভ$ অঙ্সমৃহকে গোন্তিঠ যাহু। ঘারা 'জআবথ। রশ 

ধ।ড+ দেই জ্মন্ত উত্তিপমূহের গছিত জাম|দগের প্রতিও আগমন কর 



১ অষ্টুক। ্  অধ্যায়। ৩৭ বর্গ |] দ্ব।দশ।ধিকপভতমং সক্তং। ৭৪১ 

গোষুধুধং। যুধ লম্প্রহারে। গোধু যুধ্যত ইতি গেযুযুখ। তৎপুরুষে কৃতি বন্ল- 

মিতালুক্। নৃধাহে। বহ মর্ষণে। শফিলহোশ্চেতি যৎ। আন্তেষামপি দৃষঠত ইতি 

লাংহিতিকো দীর্ঘঃ। কৃছ্ত্বরপদপ্রকৃতিশ্বরত্বং। লাভ । বনষণপত্তত্টেটা। ভাবে ক্ষিন। 

জনলনখনাং লঞ্চলোরিত্যান্বং । উতিঘৃতীত]াদিনা কিন উদাত্ত নিপাতিতং। সপাং 

লুলুগিতি চতুর্থয। ডাদেশঃ | জিঘ্বগ)। জিবি ভ্রীণনার্থঃ। ভৌবাদিকঃ। ইদিতাহ দ। 

রথান। দীর্ঘা?টি লমানপাদ ইত নকারন্ রুত্বং। আঅতোহটিনিত্ামিতি দাচুনালিক 

আকারঃ॥ (১ম--১১২হ ২২৭) ॥ 

দাবিংশ (১২১৮) খকের বিশদার্থ। 

এই মান্সর 'গোযুযুদংঃ, “ক্ষেত্রস্ত?, 'তিনয়ল্য, এবং 'অর্বত গ্রভৃতি 

পদ উপলক্ষে যে প্রকার অর্থ ভাষে এবং প্রচলিত ব্যাখা। দিতে প্রকাশ 

পইয়াছে, তাহাতে ভাব দড়।ইয়াছে)_“হে অশ্িদ্বয়। যেউপায়ের 

ত্।ও। গো-লাভের জন্য যুদ্ধক।লে রক্ষ। কর, ক্ষেত্র-লাভের জন্য মহায়ত! 

কর, এবং রখ ও অশ্বপমহ রক্ষ। কর; পেই কল উপায়ের সহিত 

আই, এই গ্রক।র ব্যাখ্য। হইতে মনে হয়,--গরু এবং ক্ষেত্র-গন্থন্ে 

কোনও ব্যক্তির মহত অপরের বিবাদ হইয়াছিল; আর মে বিধানে 

এঙ্ি্য় তাহ।র রথ এবং অখব রক্ষ। কারয়ছিলেন; এবং গরু ও ক্ষেত্র 

নান্ত-গক্ষে তাহার গহায়ত। করিঞাছিলেন |! প্রচলিত থে তিনয়ায় 

গদ-উপলঃক্ষ আর এক ভাব প্রকাশ গাহয়ছে; তাহ1)---ছে আশ্বিদ্য় | 

(তামএ। তনয়-ল।ভে সহায়ত। কর।? যঁহার। গরু, কষে, রথ ও অশ্ব 

এভূঠির লাশুপক্ষে মাহাধ্যঞ্াদী, তাতহারাই পুন্লাচ১৪ জন্যও মহ।য়ত। 

কারণেন | ইহাই হইত মন্ত্র প্রচলিত অর্থেগ নগ্যা | 

গোবুবুধং।  মুধ-ধাতু ম্প্রহারাথক। গোবধয়ে যুদ্ধ কারতেছে--এই বাক্যে 

গেযুতুখ শষ হয়। 'তত্পুরুষে কুতিবলং' ইত|]দি সুত্রে গলুক। নুষাহে। যহ-ধাতু 

অরধণার্ধক। 'শকলহোন্চ? ইতভ]াদি সৃত্রে যখ। 'অন্তেষামপি দৃশ্ততে ইত্যাদি শুতে 

মংহিতা-ল্ব্ীয় দীর্ঘব। কৃতের উত্তরপ্র গ্ররুতিস্বরন্ব। লাডা। ধন ও ষণ-ধাতু 

মন্তোগার্থক। ভাবে জিনপ্রতায়। 'জনলনধনাং দরীলোঃ? ইতাদি সুত্রে আত 

হইয়াছে “উতিগুতি) ইত্ত]াদি শবত্রে জিন উদান্তত্ব ও নিপাতনে লিদ্ধ হইয়াছে। 

'সুপাং সপাং ইত্যাদি হজে চতুর্থী বিভক্তিতে ডা আদেশ হইয়ছে। 'ভিদ্বখ? জিবি 

ধাতু গ্রীগন।থক। ভাদিগণীয়। ইদিত হেতু নুম। রথান। 'দীর্ঘাধটি লমানগা।দে' ইত্যাদি 

জ ন-কানের কছ। 'আতোংটি নিতাং ইনি হজে লাুগাণিক আক হইয়াছে ॥২২। 



৭৪২ ধাযেদ-সংাহত।। | ১৭গপ। ১৬ পন্ঈবান। ১১২ সৃষ্। 

এক্ষণে আব ক তু্িত্ত এই আক্ুক মর্দ-গুহণ-পক্ষে শু 

গহিয়ছি, ভাত্বমে (কফ আনল দিতেছি । গুথসভঃ, “বুধ 

গদ। এ পদে আমর। 'জনকিরণলান্ডের নিশিত্ত যুদ্ধ প্রত অর্থে 

ত।ব-সঙ্গতি উপলব্ধ করি। দ্িতীয়তঃ “ক্ষেত্রম্য তিনযস্য গদছয়। 

আমর! এ দুইটী পদের অর্থে “জেত্রে।ংপম-৬গবতপ্রণতত জ্ঞানের 

ভাব গ্রহণ করিয়ছি। 'অর্বতঠ গদে 'পাগ হইঠে? অর্থে? যৌন্তিকণ! 

দৃন্ট হ॥। এইবূপে এই মন্কে আমর। ভাব গা হই,--ণিষল রিপু- 

সংগ্রামে দেবতা মানুদকে রক্ষা করেনঃ ক্ষোত্র।ৎপম হি পাত 

জনের নংরক্ষণে দেবতা সহায় হুয়েন, জ্ঞানকিরণল|ভ।ক।ওল্টী এক 

পরায়ণ জনগণকে দেবভাই জ্ঞানকিনণদানে প্রীত করেন এবং দ্রেলগাণর 

কৃণাবলেই ননুষ্যগণ গাপ হইাতে উদ্ধার লাভ কগে ৮ এই লমস্তই 

দেবতার--দ্েব্ভ।বের__রক্ষা কন্মণমুহের নিদর্শন | গ্রার্থনা-প্ছে ভাব 

এই যে, ছে তাস্তব্ব।ধিবহিবব্য।পিন।শগ।রা পেবদ্য় | আপন।নগের 

গর্বববিপ রক্ষণক্ষমতা। লইয়। আতুন! আিয। গেই দক্ষাকর্মাঘঘুহের 

দ্বার আমাদগকে রক্ষা করুণ--আমাদিগের পারভ্রাণে। উগয় 

বিহত করুন (১ম--১১২সু-২২খ)। 
শর পাটি ধটি 4০০ 

ত্রয়েবিংশী ধকৃ। 

( গ্রথমং মণ্ডলংু। হাদশাধিকশততমং শুক্তং । ভরয়োবিংশী ধক 1) 

| | 

যাভিঃ কুৎসমার্জনেয় শতক্রতৃৎ প্র তৃব্বাঁতিং 

| | 

গর চ দভীতিমাবতম্। 

| | | | 

যাভিধ্বসন্তিং পুরুষস্তিমাবতৎ তাভির খু 
| | 

উতিভরশ্বিনা গতম্॥ ২৩॥ 



সদ, ৭ জগায়,৩৭ বগা) ] দ্বাদশ ধিকশততমং সৃক্ব।। ৭08 

৯১৬৬১ 
- ) 

যা) কুল: আার্ভনেখং । শ্তূ ইতি শতহস্রভু। প্র। মা 
আর * বাট আহা ৮ আড পগজ আজ 

. | তা ৮ দগীতিং | আবতং। 

ূ | ৰ | | যাঠিঃ। ধ্বগন্তং। পুরইপান্তং। আনহং। ৩15:। উইতি। হথ। 
| 

উতিইতিঃ। আশ্বিন।। আ।। গতং॥ ২৩॥ 

মন্মালগা্ণী-ধান্া। 

শতজতুঃ (অশ্ষপছ। শ্ুকা।রণৌ অশেদমংকর্কারকৌ। বা! হে বেসে) ঘাভিঃ 
( উঠভতিঃ) কিং (শিদনীমং জনং) 'অজ্ছ্ানয়ং (ভগবতঃ লঙন্ধযুতং -কুত্বা ইতি 
যাবৎ) প্র আবতং' ( গ্রকুটরূপেণ রক্ষপঃ ), তথা 'তুব্বাতিং। (হিংজ্রকং) 'দস্থীতিং? 
(দওএতায়ণং জমং) চা (চ্িগপৎঅধন্ধমুতং চ কৃত্বা) প্র আবতং? (প্রকুষ্টরপেপ 
র্ষথঃ)$ জপিচ। '্যাডিও (উহিভি।) গবসপ্তিং) ( ধ্বংমোনুখং জনং) 'পুকতলাস্তংঃ 
(ন্হধনং-গ্রবন্ব। ইতি যাবৎ) এআলত$) (রঙক্ষণঃ) 7 'আখিনা। ( অন্তবর্যাপি সহিররবা|[ধ- 
নাবেো হে দেনৌ) ডাতিহ (গরশিদ্ধা1তঃ) উতাভহ) (নঙ্ষাকর্তিঃ) 'উ সু 

(মধতোশাবেগ গ্রঠুউগেণ ) আগতং (আগন্দতং-আন্দান প্রাগ্ুতং)। প্রার্থনায়াঃ 
ত1+7-- হে পেলো! যাঞ্ধঃ উতিভিত িদাযং ধ্বংসে!লুপং জনং পরমধনদানেন 

রথ: তাতিঃ উতত্িঃ অন্ান রক্ষতং -গাত্তায়েণাং। ৬৯ম-১১২১-২৩৭)। 

বলইসংদ। 

'শশেমমাৎ্কর্মকারী অথণা। তশেলগংকা্কারক তে ত্বেদ্বয়! যে 

দন বর্ধীমখুহর দাত। শিনানায় জনকে বগপানের মশ্বনযত কাধয়। প্রকুষ্টু- 

বগা ধঙ্গ। কবেন? এবং [হিং দভ্তণরাজণ জে ভণগানের মন্বন্গতুত 

ক17৮| গ্রবুটুজপে রক্ষা? করেন) আদ৮, যে গাাকর্মীনযূহের ছার 
ধংখঘুখ আনকে হভূধন গ্রজান করিয়। রঙ্গ করেন 5 অন্তর্বর্|ধ- 

খাহবা।পিনশক হে দেখছ] সেই গ্রগিদ্ধ রক্ষাবীযযুহের দ্বার 

মর এ|াবে হুবাগ আগমম করুনআামাদিখকে আন্ত হউন। 

(গ্াণগার ভব এই গেছে দেছয়] যে ঈনাকামশমুত্র 



৪8 ধাধেদ-সংহিত|| [১ মণ্ডল, ১৬ অনুদাক, ১১২ প়। 
র 

সবার নিন্দনীয়. হিংস্থক ধ্বংলোশুখ জনকে পরমধন দানে রক্ষ। 
করেন, লেই রক্ষা! কণ্মুপমহেণ দ্বর/ আমাদিগকে রক্ষ/। করুন-. 

পরিত্রণ করুন।)॥ ( ১ম--১১২সু--২৩৭ )। 
৬ চা 

ড 

ল[যপ-ভাষ্যং | 

ছে শতক্রুতু ব্তবিধকর্মণাবখিনৌ। আজ্ুনেয,। অর্জুন ইতীন্রান্ত নাম। তথ। চ 

ধালনেয়কং-_ এতছ। ইনু গুহাং নাম যদজ্জুন ইতি। তত পুলুং কুত্পং যাভিরূতিিং 

গ্ানতং। গ্রকর্ষেণারক্ষতং। তথা তুর্বাতং দভী!ভং চ যাভিরূতিতিঃ গ্রানতং। আপচ। 

ঘ|ভিধ্বপন্তমেতত্পংজং পুরুষর্তিমেতন্নমানং চ খ্ষিমাবতং। অরক্ষতং। তাতিঃ 

লর্বাভিরতিক্কিঃ গহাত্মানপি আষ্ঠাগচ্ছতং ॥ 
আর্জ,নেয়ং। গুদিভাশ্চ ( গাঞ্ ৪১১২৩) ইতি চশকঝোহনুক্তলমূচচয়ার্থ ইতাক্ত- 

স্বাং ঢকৃ। তুকাতিং। তুব্বাঁ হিংসর্পঃ | শ্রংপ্রর্বতীতি তুক্বাতিঃ। ওথাদিক ঈতি 

প্রত)য়ঃ। দতীতিং। দু দত্তে। ওপাদকঃ কীতি গ্রতায়ঃ। ধ্বপাস্তং। ধরংছ গতো 

চ। ওগাদিকো বঝিও প্রত্যয়ঃ। আঁনদিতামিতি ন*লোপঃ। খোইস্তঃ। পুরুমন্তিং। 

পুরু লনে!তি দদাতীতি পুরুবস্তিঃ | ভিঃট.ক্র) চ লংজ্ঞায়ামিতি জিচ.| ন ক্ষিচি দীর্ঘশে হা), 

মুলালিক লোপ উপণা দীর্ঘয়োর্নিষেধঠ ৪ (১ম-১১২ম ২৩) ॥ 

লাণ-ভাযের বঙ্গানুবাদ । 

হে 'শতক্রতু' বনুবিধকর্মাক।ণী 'অন্িবয! “নর্জভুনেয়ং অঙ্ভুনল_এইটী ইন্দ্রের নাম। 

এই বিষয়ে বাঞজসনেয়ক) যগা।--'এনদ! ইন্দ্রন্ত গহ্ং নাম যদর্ভুনং'_ ইতযাদ) অর্থ] 

আর্ভুন -ইন্ত্রের একটী গুহা মাম। তাহার পুভ্র “কুত্লং কুৎগকে 'যাতঃ থে 

উতলমূহের ঘারা 'গ্রাবতং? গ্র£ষ্টরগে রক্ষা করিয়াছিলেন? এবং 'তুব্বীতিং তুবতিকে 

এবং 'দরভীতিং' দরঠীতিকে 'যাচিঠ যে উতিলমুহের ঘ।রা 'গ্রালতং, প্রকুষ্টরূপে কা 

করিয়াছিলেন; আঁপচ, 'খাক্ত। গে উত্তিসমুহের দ্বার! 'ধবলত্তিংত এতত্গংঞ্ঞক খিক 

এবং (পুরুবস্তিং' এঠন্নামক খষিকে 'আনতং' রক্ষা করিয়াছলেন) “তাডি। মেই পকণ 

“উতিতি প1পনলমুহর লহিত আমাছ,গর প্রতিও ঈটুভাবে 'আগতং? আগমন করুণ। 

আ্্রনেং | ইুদ্রাণিছাশ্চা হত্যার হরে চি শক 'অগক-লযুচ্চমার্থচ হতা 

উক্কি-হেতু ঢ%-৩]য়) ধা 5২ । তুক্বা-ধাতু হিংদার্ঘক। শক্রকে তু্ব করে 

এই নাকে তুর্ব'ত পদ হয়। ওউণ!পিক্ ঈত প্রতায়। দভীতিং | দভৃ-দাতু দ্তার্ক। 

ওণাদিক কীত-গ্রতায়। ধ্বপান্তং। ধ্বংশু-পাতু গতার্থকূ। ওণ|াদক্ক (ঝি এতযয। 

'আঅনিদিতাং' ইতা।দি স্ঞজে নকার-লোপ ঝৌত্ত। পুরুষাস্তং। পুরু লনোঠি অর্থাৎ দা? 

করে-এই বকে পুরুষন্তিঃ পর হয়। এজিচক্তো চ লংজ্ঞায়াং ইতা।দি সে (জচ১। 

নাভি দীর্ঘনচ। তারি হরে অন্ুন।লিকের লোপ এবং উপধার দীর্ঘ নিষেধ । ২৩। 



$ অষ্টক। ৭ জায়, ৩৭ বর্ণ।] ঘাদশধিকশতমং সৃতং | ৭8৫ 

ত্রয়োবিংশ (১২৬৯) খাকের বিশদার্থ | 
০8১1০ 

যে কয়েকটা পদ-উপলক্ষে এই মাল্ত্রের ব্যাখ্য। জটিলতাপূর্ণ হইয়। 
আছে; দেই গদ-কয়েকটা_কুৎপং,, “খ।্ুনেয়ংও, তুর তং» 'দতী তিং, 
ধ্বগন্তিং এলং 'পুরুষ্তিং। লকল ব্যাখাকারঈ  & গদ-কয়েকটী 
উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা করিয়! অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুপারে 
প্রচলিত ব্যাধ্য। দিতে মন্ত্রের অর্থ দাড়াইয়|,ছ,__ 

“হে শতজতু অশ্বিদ্বয়! যে লক্ষণে উপল বার অর্জুনের পু কুৎসকে, 
তুব্বতিকে ও দভীতিকে রক্ষা কনিয়াছ, যে সক্কল উপায় দ্বারা ধ্বপান্ত ও 
পুরুষস্তিকে রক্ষা করিয়াছ, ছে অশ্বিঘয়! লেই লকল উপায়ের লহিত আইস ।” 

মর দিস্ত, সে দৃষ্টিতে & লকল গা.দরসর্্র গ্রহণ করি নাই। আমর! 
'ত্লং পদে 'নিন্দনীয় জন অর্থ এহণ করিয়ছি। 'আব্জুনেয়ং গা 
'তগবতমন্বদ্ধমূত করিয়া” আর্থে ভাব-লঙ্গতি উপলব্ধ হয়। 'তুব্বাঁতিং, পদে 
“হিং এবং দভীতিং পদে 'দন্তপরাগণ জন+ অর্থে ষ্ঠুভাব গ্াপ্ত 
হই। 'ধ্বপত্তিংং পদে 'ধ্ব'লেন্ুখ ব্যক্তি” এবং 'পুরুষস্তিং, পদে 'নুধন 
দান করিয়া” অর্থ গ্রহণে ভাব-সমগুন্ত লক্ষিত হয়। 

এবম্প্রচার আর্থ এহা,ণ পিঞ্ধ।ত্তিও হয়, দেবত।র কৃপ। কে।নও ব্যক্তি- 
বিশেষের উপর নির্দিষ্ট নতে, দেবত| মঞ্চলকেই দয়। করিয়। থাকেন । তাই 
এখনে প্রার্থ।(কারী ধলিতেছেন,-'অশেষ মণ্কর্ধাকারক হে দেবর | 

আপনা নিনানীয় জীগকে রুক্ষা করেন, টন পদযৃত অর্থ।ৎ গৎ কর্্ম- 

গরায়ণ ব্যাক্তিকে উদ্ধার করেন, হিংস্ুক এবং দ্রাস্তিক জনগণকে তগবৎ- 

ম্মধুত করিয়া ( লতকর্ম্ানুরাগী কররয়।) পরিত্রণ কবেন, খ্র:গেনুখ 
ত্যক্তিকে বহুধন গ্রদ।ন করিয়া রক্ষ/ করেন। এ পমস্তই শ।পনদিগের 
গাদ্ধ রক্ষণশীলতার পরিচায়ক! মেই "মস্ত রক্ষা রূপ কর্মমণমুহের মছিত 

আমুণ! আগিয়, দেই রক্ষ।কর্্ম দ্র আমাদিগকেও রক্ষ। করুন--" 

পরিত্রণ করুন| (১ম--১১২সু--২৩ধা )॥ 

পক ৯৪ (১৭৩) 



ন$৬ ধাইজ-সংহত। | [ ১ মগুল। ১৬ জঙ্গুদাগ)১১২ পু | 

চতূর্্বংগী খক্। 

€গ্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং নুক্তং। চতুর্বিংশী খকৃ।) 

| | | 
অপ্রন্বতীমস্থিন৷ বাচমস্মে কতং নো 

দা বৃষণা মনীষাম্। 

| | | 

অদ্যুত্যেইবনে নি ক্বয়ে বাং রধে চ নে। 

[ 

ভবতং -ঝজনাতৌ ॥ ২৪ ॥ 

চি গু 

ক 

পদ-বল্লেদণং | 

| | | 
তাপ্রন্থভীং | জশ্বিন।। বাচং। অম্মো ইতি । কৃতং। নঃ। 

দঅ।। বৃমগ।| মনীষ|মূ। 

| 
জদৃযতেযে। অবলে। নি। হ্রয়ে। বাং। বৃধে। চ। নঃ| 

ম্যাযার  + বহার পস্থা। সত আজ পর ক্র 

| 
ভবতং। বজহন[ত ॥ ২৪ ॥ 

*. ৪ 

মর্ঘমানুসারিণী-ন]থা! | 

'দআ॥ (রিপুণ।ং প্রভাবং উপক্ষয়িতারো) র্ধণা' (কামনাং অতিবর্ষ.কী) “জনা 

( অন্তরা ধিবহির্া ধিন|শকে)। হে দেৌ) 'পন্দে (অন্থাকং) "বাড ( প্তিং ) 'অগরন্থতীং 

(বিহিতৈঃ কর্দভিঃ লহ যু1ং) 'কুতং (কুরুতং )) তথ! £ন।! ( অশ্মকং) “মনীষা? 

(বৃদ্ধিং) লংপথে পরিচালিতাং কুরুতং হাত শেষ); 'অদাত্যে (অজ্ঞানে। অপহাযায়া 

অবস্থায়ায়াং) “জ্বলে ( রঙ্গণায়) 'বাং (যুধাং) 'নিহ্বয়ে (নিতর!ং আহ্বণে। লদৈব 

আছবযের। অনুলাররযং) “৮ (তথ| যুলাং) 'বাগলাতে' (লৎকর্মাণি, য্থ।_. রিপু্ি£ 

লহ পংগামে)'ন।' (অঙ্গকং) 'বৃণে তবতৎ। ( বর্দানায় সং, পরিবর্ধীকৌ তদতং ইঃ) 



মক ২ আগাত,২২ হা কপ সৃত্ং। খ্ 
টন খে দেসৌ) বুধ কৃপয। অন্মাকং বাং বুদ্ধিং চ লংকর্দলহযুতাং 
ভবভু) ঘুবাং অন্মান্ লখকর্দুদমততান কৃ্ধা পরিজীয়েদ।ং। (১ম--১১২স ২৪৬) 

বচুন।দ। 

রিপুগণের গ্রভাব ক্ষয়কারী, কামনাসমুহের অন্ভিবনক) অন্তর্ব্য।ধি- 

বহির্ধয।গিনাশক হে অশ্বিদেবদ্ধ | আগনার। আমা (গের স্ততিকে 

বিছিতকর্পাণহষুত করুন, এবং আমাদিগের বুদ্ধিকে সখপথে পরিচালিত 

করুন; আঞ্ানে--অপহায় আবস্থ।তে-আপনদিগকে ধেন নিয়ত আমি 

আহ্বান করি--অমুরণ করি; এসং আপনার মতকর্মের মধ্যে মথব! 

রিপুগণের মহিত সংগ্রামে আমাদিগের পরিবর্ধচ ছউল। (প্রার্থনার ভাব 

এই যে,-হে দেবছ্ধণ| কাপনাদিগের কৃপায় আমদিগের বাক্য ও বুদ্ধি 

সংবর্দরহযুত হউক); আপনার সর্ববতোভ।বে আমদিগকে সংকর্ম- 
সমনিঠ করিয়। রক্ষ। করুন।)॥ (১ম--১১২সু্হ৪থ ) ॥ 

৫ গু 
চি 

লায়ণ-ভাঘযং। 

হে অশ্বিনৌ। জন্মে অন্মকং বাচমপ্রশ্বতীং। অগ্লী ইতি কর্দানাম। বিহিতৈঃ কর্দাতিঃ 

মংযুক্তাং কৃতং। কুরুতং। তথা নোহয়াকং মনীষাং বুদ্ধিধ হে বুধণ। কামানাং ধর্মী 

দ্র! শঙ্রণাযুপক্ষ পরিতারাবশ্থিসো বেদার্থজানলমর্থাং কুরুতং। অপিচ। যদ্দাদাব!মেবং 

ওখবশিট্টো তন্মা্।ং ঘুবামবলে রক্ষায় নিষ্বয়ে। নিতর!মাহবয়ে। কদা? অদ্াতো। 

েতনযহিতে প্রক্গাশনরহিতে রাঝজেঃ গশ্চিমে যামে। তশ্মিন কালে হ গ্রাতবন্ুবাকাশ্থিন- 

শয়োরিদং ৃক্তং গঠাতে। আহুতৌ চ যুপাং বাছমাতে বাছা লশ্ত্গনে। যা 

দংামনামৈঠৎ। লংগ্রমে নোইন্ম।কং বৃধে বর্দীনায় ভলতং | 
পাপা আপস এ 

৫৮ পা -০-- সরা 

লায়ণ-তাস্ত্েণ বর্গাগুহার। 

হে আব্বদম| জন্মে আমাদিগের "বাচং বাকাকে 'তাপুস্বভীং' ( অগ্প ইহ। কর্দের 

নাম) বিহিতকর্মমুক্ত 'কুতং করুন। এবং 'নঃ মাদ্দিগের 'মনীধাং বুদ্ধকে। হে "হুদা? 

কমনাসখুছের বর্ধক 'দআ? শক্রগণের উপক্ষপয়িত্ত খিহয়। নেদার্থজঞানলমথ করুন। 

অপচ, যেহেতু আগণার। এরূপ গুণবিশি্। গেইন্ঠ) বং আগনারা দুই জন 'অবগে 

আমািগের রক্ষপের জন্তু [নহ্বয়ে। আপনাদিগকে আমি (বিশেষরূগে ্াহবান কার। 

কখন? 'অদু[তে। গ্যেঃতনরঠিত অর্থ।ৎ গলাশরছি5 ররর পশ্চিমযামে) এইরূপ লময়ে। 

প্রাতবশবকে এবং আঙখনশন্ত্রে এই শভ পঠিত হয়। এবং আছত আাগপাযা 

খিপশতো? পরের লত্তঙ্জনে অথপ| (ইহ| লংগ্রামের মাম) লংগ্ামে সঃ অ।মা(দগেন 

বধ বর্ধনের [মামন্ত হউন। 



৭8৮ খখ্েদ-নংহিত। | [১ মণ্ডল, ১৯ পঞ্টগাক। ১১২ গন 

অগ্রহতীং। আগঃ কর্ধাধ্য়াং হুঙ্ো ছুট চ সেতানুন্ শঁডাগমস্চ । তদস্তান্তীতি মতুপ,) 

মাছুপধায়! ইতি মতুপো বত্বং। তপৌ মতর্থ ইতি ভত্বেন পদত্বাভাবাক্রহাগ্তঙাবঃ। আশ্মে। 

নুপাং সুলুগিতি বষ্টাঃ শে আাদেশঃ। কৃতং। করোতেলেণটি বন্লং ছন্দপীতি বিকরণন্ত 

নুকু। অদুযুত্যে। ছ্যত দীণ্ডো। ধহলোর্ণাদিতি ভাবে ণাৎ। বর্ণব]পত্য। উকার;। 

দাত্যং গ্রকাশনমন্সিননান্তীতি বহুত্রীহে ব্যতায়েনাশশ্বরিতত্বং। নিহ্বয়ে। নিলমুপবিভে]হব 

ইত্যাত্বনেপদং। বুধে। বুধু ব্ৃদ্ধো। লম্পদাদিলক্ষণে! ভাবে কিপ। লানেকা চ ইন্তি 

বিভজভতেকদাতহং॥ (১ম-১১২ ২৪৭) ॥ 
গু চি 

ক 

চতুর্বিংশ (১২২০) ঝকের বিশদাথ। 

ব্যাণ্য-উপলক্ষে এই এস্ত্রটা চার অংশে বিভক্ত হইয়াছে। চারি 

ংশেই গ্রার্থনাপক্ষে আলক্মোদ্বোধনার ভাগ গ্রাক।শমান দেখি। এই 

মন্ত্রের অর্থ-গ্রহণ-পাক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত প্রায় গকল গদেরই, ভাধ্ানুলরী অর্থ 

গ্রহণ করিয়।ই আমর সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হহয়।ছি! পার্থক্যের মধ্যে, 

'কদুযুতে' পদ-উপলক্ষে আমর! ভিন্ন ভাব পোষণ করি, এনং তা।মাগিগের 

গৃহীত অন্বয়ের সহিত অগণ!পর গশ্বাযার "একটু বৈলক্ষণা দৃষ্ট হইবে। 

'অদু।ভ্যে? পৰে ব্যাখ্য।কারগণ প্রম্ট এগ্তে।তনরহিত প্রকাশরহিত অথাৎ 

রাত্রির পশ্চিম যামে অর্থ এহপ করিয়াছেন । একটী ইংরাজী মনুখাদে 

দেখিতে প|ই, এ পদে দু[তক্রীড়ার দন্বন্ধ কল্পিহ হইয়ছে। আমর! কিন্ত 

জাতে পে 'অজ্ঞানে। অগহায় অনস্থ।য় অর্থ গ্রহণ করিয়।ছি। 

অগ্রধতীং। আগ কক্ধাগায়াং হশ্থো নু চ বা? ইতা।দ শুজে। আনুন ও এ 

কাগম হইছে । তাহ ইহার আছে - এট অর্থে মতুপ,। 'মাদুপধায়।' ইতি দুরে 

মঠপের ম-স্থনে ব হইয়াছে। 'তসৌ মর্দে ইত্যাদি সুত্রে ভত্বের দ্বারা পদের 

প্মতাব-হেতু রুহাদির অভান। অলে। 'স্থপাং শুক ইতাদি সুজ বষ্ঠীর গানে শে 

তেল হইয়াছে । (কুতং করোতির (কৃধাতুর) লোটে 'বন্ুগং ছন্দসি' ইত্যাদি 

স্ঞ্জে বিকরণের লোপ। অদ্যুতো। দু[ত-ধাতু দীপ্তার্থক। 'খহলোর্)ৎ ইত্যাদি হবে 

ভানে গ্যৎ। বর্ণব্যা।পন্তিহেতু উকার। দ্যুত্যং অর্থাৎ প্রকাশ ইহাতে নাই ই 

একার বছত্রাহ লমাসে ব্যতাযের হার। অস্তন্থবরিতন্থ। মিহবরে। 'নিগমুপবিতে)। ঝঃ 

ইত্যাদ পত্রে আত্মনেপ হইয়াছে। বৃধে। বুধুধাতু বদধর্থক। লম্পদাধিণক্দণ 

তাবে কিপ,। 'লবেকাচ' ইত্যাদি গত্রে বিভজ্ির উদাত্ত হইয়ছে ॥ ২৪ 



৯ অষ্টক, ৭ অ্যা, ৩1 ব্গ।] ছদশ|ধিকশততমং সুক্তং। ৭6৯ 

যাহ। হউক, গাম।দগের দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভব এই যে,__ 

শত্রু উপক্ষণগ়িত।, ক।মণ।র আতবধক হে হাশ্বদেনদম় | আপনাদিগের 

কৃপায় আম।দিগের স্তুতি বিছিত-কর্মীপহমুত হউক, আমাদিগের বুদ্ধি 

সহপথে পরিচ।লিত হউন, আমর। যেন পর্ববধ। আপনাদিগের অনুলরণ 

করি, আ।পনার। আম।দিগকে পর্ববতে।ভাবে রক্ষীকরুন--আ।মর! যাহাতে 

গারত্র।ণ পাই ভাহ!র উপ|য় বিধান করুণ !, ( ১ম--১১২সু-২৪খ )|। 

পঞ্চবিংশী গাক। 

(গ্রথমং মণ্ডলং। ত্বাদখ|ধিকশঙতমং হুক্তং | পঞ্চবিংশী খ্ক |) 

| | | 
ঢ্যভিরক্ত,ভিঃ পরি পাতমস্মানরিফেভি- 

| 

রশ্বিনা। মৌভগেভিঃ। 

| | | 
তন্নো মিত্রো বরুণো মমহস্তামদিতিং মিঙ্ধুঃ 

পৃথিবা উত চো ॥ ২৫। 

পদ.বিশ্লেম্ণং | 

| | । |... 

ছ্যহভিং। অক্তইনিঃ। পরি। পাতম্। আম্মান্। তরিস্টেভিও। 

। 

আশ্বল। । মেভগো তি । 

চন ॥ 1 | 

তৎ। নঃ। নিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্ত।ং। অরদিতিঃ। গিশ্কুঃ। 

পৃথিবী। উত। গোঃ॥ ২৫॥ 



৫৩ খাখদ-সংইত। | [১ মুল, ১৬ অনুয।ক। ১১২ লূত । 

মর্ম[নুলারিশী-ব্]থা। | 

'জঙ্বিন1' ( অন্তর্বযা(ধলহির্ববাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'ছুতিঃ (দিবলৈ, লর্বেষু 

দিবলেধু ইতার্থ;) তথ] “অন্তুপ্ডিঃ, (রাআভিঃ, পর্বান্থ রাতিধু ইত্যর্ঘঃ) *অরিষ্টেভিঃ 

(অহিংলিতৈঃ, পরৈঃ অপহুং অপভ্াবৈঃ ইতাার্ঘঃ) *লৌতগেতিঃ। (জুভগতৈ?। 

পরমার্থরূপন্ত ধনম্ত প্রদানে ইতার্থঃ) অন্যান (ন।) পরি পাতং, (লর্বতঃ রক্ষতং); 

হে দেবৌ | লর্বশ্মিন কালে পরমং ধনং গ্রদানৈঃ অনান্ পরিভ্রায়েখাং--ইতি প্রার্থনায়াঃ 

ভাবঃ) 'তৎ। (তশ্মাৎ) *মি্র॥' (মিতস্থানীয়ঃ মিত্র্দেবঃ) 'বরুণঃ (অভীর্টবর্ষকং 

বরুণদেলঃ) 'অদিতিং' ( অথগুনীষ্বঃ অনন্ুশ্বরূপঃ দেবঃ) লিঃ, (স্ন্দনশীলঃ স্সেহ- 

করুণরূপঃ দেবঃ) 'পুথবী” ( আশ্রয়দাতা ভূদেনঃ ) 'উত+ (অপিচ) “ছো? (লহ. 

নিলয় দেবঃ) 'নঃ। ( অন্বান) 'মমহস্তাং (রক্ষস্ত)7 গ্রার্থনায়া। ছাবঃ-লর্ষে দেবাঃ 

জন্মকং রক্ষকাঃ ভবন্ত। (১ম-১১২শ-২৫ধা) & 

বজালবা?। 

অন্তর্বব্।ধিবর্র্বা(ধিনাখক হে আংশ্বদেবদয় | দিখলগমূহের ঘর 

ঘর্থং ঘক্ল দিবলসমুকে এনং রাত্রিপমুের দ্বারা অর্থাৎ পকল রা্রি- 

সমূহে অহিংপিত সুুতগন্ধের দ্বার। অর্থাৎ অন্য কর্তৃক অপহৃত হইবার 

অগন্তাব্য পরমার্থরূপ ধনের গ্রাদানের দ্বার। আ.ম|দিগকে সর্ববতো'ভাবে 

রক্ষা করুন; ( গ্রর্থনার ভাব এই যে,_হে দেবর | সঞ্ল বাংল 

গরম ধন প্রদানের ছ্বার। আমাদিগকে পারত্র।গ করন )) তদর্থে মিত্র- 

স্থানীয় মিত্রেদেব, অভী্টুবর্ধক বরুণদেন, ক্সখগুনীয় অনস্তম্বরূপ অদিতিদেব, 

চান্দণশীল স্নেছকারুণ্যরূপ গিদ্ধুদেব, আ।শ্রয়দত। ভৃদেব এবং সত্ত্বশলয 

ঢুঃ-দেব আমাদিগকে রঞ্ষ। করুণ; (প্রাথনার ভাব এই যেপকল 

দেনগুণ আম।ধগের রক্ষক হউণ |) || (১ম--১১২সৃ-২৫ধ)| 

লয়ণ'তায়ং। 

হে অস্বিনৌ ছ্যুতির্দিদৈরজভী রাঝজিিশ্চান্খান স্তন পরিপাভং। পরিতে। 

রক্ষতং। লর্বদাশ্মান রক্ষতমিত্র্থঃ | তথারিঞ্টেতিরহিংশিতৈ: লৌভগেতিঃ মুগ? 

কাপ 

লয়ণ-ভাঙ্ের বলানুলাদ। রী 

হে অশ্বিঘয়!  'ঢাতিঃ দিবল-লমুহের হার! 'অন্ত,তিঃ এবং রাঝ্ি-লমুহের দ্বারা 

স্থান সবকারী আমাদিগকে 'গরিপাতং? লর্বিতো ভবে রক্ষা! করুন, অর্থাৎ পর্দা 

জমাধিখকে রুক্ষ! করন। আও) "আর্তি? [হংলাহীন 'লৌগগেতি? গুতগাপ 



) অষ্টক) ৭ অধ্যায়) ৩৭ বর।] দ্বাদগ।ধিকশভতমং সুক্তং। ৭৫১ 
ইতগন্াপাদকৈর্ধনৈরন্মান।লতং। যদনদাছিঃ গ্রার্থিতং নোহক্খদীয়ং তন্মিআদয়ঃ ঘট দেবতা! 

[মহত্তাং। পু্গয়ন্ত। উত-পন্দঃ লমুচ্চয়ে ॥ 

ঢাতিঃ। দিব উদত্যুতষং। দিলো ঝলিতি লাবেকাচ ইতি প্রাগ্তস্ত বিভক্ত দাততখ্য 

প্রতিষেধঃ। অরিষ্টেভিঃ। রিষ হিংলায়াং। নিষ্ঠে তিজঃ। নঞ লমসেহব্যপুর্ববগন্ প্রকৃতি- 

ঘ্রত্ধং। বভুলং ছন্দপীততি ডিল এসভাবঃ। আশ্বনা। পুপ।ং সুলুগিতি বিভক্েরাকারঃ। 

আমন্ত্রিত চেতি লর্বা্দাত্তহং। সৌছগেভিঃ। শোনো ভগঃ শ্রীরমগ্ঞাপে সুতগঃ। তন 
ভাবঃ সুঙগানমন্রে ইতু)দৃগাত্দিযু পাঠাদঞএত্যমঃ। হসুগণদ্ধান্তে পর্বপদন্থ চেত্যুতয়গদ- 

বদ্ধির্ন ভনতি। তপ্ত পর্ধে [বগযস্হগলি বিকল্লান্ত ইত বিকারতহ(ৎ পুর্ববদৈগভ|ব। 

গ্িতাদিনিত)মি তাহার ॥ (১ম-১১২-২৫৭)। 

ইতি গ্রথমন্ত ণ্ডমে লণ্ডত্রিংশো। বর্গ? ॥ ১1৭ ৩৭ | 

তী গু 

বেদার্থস্ত প্রকশেন তমো হার্দং নিবারয়ন্। 

পুমর্থাং্চতুরো দেয়াঘিগ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥ 

গু ক 
গ 

ইত ভ্রীমন্াজ।ধরাজগরমেশরবৈদিকমারপ্রসর্তকণ্রীবীণবুরৃতৃপালগা অন্ধ ধুরদ্ধরেগ 

লামণাচার্ষেতণ বিগচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-একাশে খক্-লংহত!ভান্ে 

প্রথমাষ্টকে লণ্ডমোহধায়ঃ॥ 

পপ
 

অর্থ/ৎ সুভগত্ের আপাদক ধনগমুহের ঘার|! আম[দিগবে রক্ষা করুগ। যেহেতু আগাদিগের 

ছারা গ্রার্থিত 'ন£) আমাদিগের লহন্ধীয়। 'তৎ। মিগাদ ছয়টা দেবতা 'মমহপ্ত|ং পু 

করেন। উত শব গমুচ্চিয়ে অর্থক। 

দুঃতি।। ধঁদব উত্ ইতা|দ সত উকার। 'রিণে। ঝলাহ আনেক5 ইতা।দি শত্রে 

প্রাণ ($৬ক্ির উদান্তত্ের প্রতিষেপ। আরষ্টোতঃ। রিষ-ধাতু হিংলাগক। “নষ্ঠা' ইত্যার্দি 

দরে ভ-গ্রতায়। নঞ-লামলে অব্যয় পূর্বপণের প্রকাতঙ্ববহ্ধ। বহুলং ছন্দলি' ইতাি 

সুত্রে ছিস সনে এল হয় নাই। আশ্না। 'ভগাং ঈলুক' হতযাদ হজে নিজ্তি স্থানে 

আকার। 'আবমন্ধ্িতন্ত ৮? ইত্যাদ শুতে সকলের অনুদাতব। সৌছগোতঃ। শোভন তগ 

যাহার, লে শুতগ। তাহার ভাব এই বাক লৌভগ। 'ইতগানন্ত্রে ইত]1দ হজে 

উদ্গজাদিলমূহে পাঠ-হেতু অ-গ্রতায়। 'হন্হুগণিস্তরে পুর্বগনপ্ড টা ইতি তরে উতয় 

পদের বুদ্ধিনিষেধ। তাহার "পর্বের বিপযস্ছন্দাপ বিললীন্তে' উতা।॥ ন্য়িমে বিকলিততব- 

হেতু পুঝ্রর ম্যও উলের অভাব। াএসভাদিত)ং ইতাদ সথতে আহাদাতিয ॥২৫॥ 

প্রথম অঙ্কের পণ্তম অধ্যায়ে লগ্তত্রিংশ বর্গ লমা॥ ১৭1৩৭ 



৭৫২ থান -লংহিতা | [১ ওল, ১৬ অনুযাক, ১১২ গ। 
পঞ্চবিংশ (১২২১ ) খকের বিশদার্থ। 

মে ০. 

এই মন্ত্রের গ্রথম চরণের অন্তর্গত চারিটী আলে।চ্য পদ-_'ছ্যুভিঃ”) 

'অভ্ত,তি$, £আিস্টেভিত এবং 'পৌভগেভঃ। এ কয়েকটী পদ- 

উপলক্ষে থ্যাখ্য!(নতি যথাক্রমে, 'দ"সনযুহর দ্বারা” 'ঝ।ত্রিলমূহের ছ।রা। 
থবনাশরাহিত্যএমুহের দ্বার” এবং শীত গ্যণমুহের দ্বারা" অর্থ গৃহীত 
হই॥াছে। তদনুশ।রে প্রার্থণার ভাব এই যে,১'হে দেবছয়। [ঝুল 

ও রাত্রিতে বিগাশ-বিত শৌগগ্য দ্বার। আমাদিগকে রূক্ষ। করুন ।, 

আমর। 'ছু]ভিঃ এলং অঞ্জাতস পদদয়ে যথাক্রমে, দবণো ও 

ধবত্রিতে অর্থ গ্রহণ কাঝয়ছি। “আরিস্টেটিত পদে আঅহিংালতব্য 

অর্থ।ৎ অপঃ-ক্তক গপঞ্ধত হওয়া গমস্তণ ভাব আলে। 'দৌতভগেছি? 

পদে 'হতগং-গযু-হর দ্বা9 আর্থৎ পগমার্থ দিপ ধানের প্রদানের দ্বার। থা 

ভ।ব-শর্গাতি দৃগুহয়। এবনপ্রঞ্থারে শদ্ধ।ন্তঙ হয়, প্রথম চরাণের প্র!খনার 

ভ|র এইট যে,_-'হে মাশদেবদয়! [হংল্্ক হিংল। করিয়। কোনও শ্তি 

করিতে পারেন), চোরের পক্ষে চুরি কর অ.স্তব, এখন যে গরমার্থূণ 

ধন, পেই ধণ গ্রণান করিযা আমাদিগকে ধর্ব্বতোভ!বে রক্ষ। করুন ।' 

মন্ত্রের পিঠীয় চরণটী পুর্বব-পুর্ব্ব সুক্তের শেষ-ধাকের দ্বিতীয় চনণের 

তানুবূপ। এ চধণের পপাণলির ন্/ধ)া-াবশ্লেণণ পুর্বেবই প্রকাশ পাইয়ছে। 

এস্থলে তাহার পুনরু'লখ ন্শ্রিযেজন। এখানে দ্বিতীয় চরণে? গ্রাথণ|র 

ভব এই যে,--'মিরস্থাণায় মিজ্রদেন, অভীন্টবর্ষক বরুণদেব, তাগন্ত- 

স্বরূপ হাগিতিদেব, ম্নেহকারুণ্যাধার লিন্দুদেব, আশ্রয়গ্রদাত। ভূ-দেখ এবং 

সত্বদ্লিয় ছুঃদেবঙ। ( লামদিগের গ্রার্থণ। আনণ কারয়।) আমদিগকে 

সর্বজেভাবে গঙ্গা করুন । (১১১২ মুাহি৫দ। )। 

ইত পথেদ-সংহাতায়াং পদযাঈটকে সপ্তমেষধযায়ে শ্রীমৎ-ছুর্গদ।স-লাহিড়ী-শগ্মণ|-কৃত। 

বঙ্গাগল|দ-বিশদর্গসমাথত! মন্ললাবিনী-বাধ। লমণ্ড।॥ 

ইতি গ্রম।টকে লণ্ডামাৎপ]ায়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

॥ ও ততম€ ৩ ॥ 

রোমানা ভি এাপারারারা 



৮ 

খাথেদ-সংহিতা। 
লিলি ইল 81, ১২১ সি 

সণ্তম অধ্যায়। 

মন্ত্-সুচী। 

[দক্ষিণ-পার্থহ অঙ্কের ছারা প্রথযে পুক্স-শংপ। তার পল খক্-লংখ্ 

এবং পরিশেষে পৃষ্ঠালংধ্যা। প্রদত্ত হইগাছে। শ্রী যে প্রথম 

মন্ত্রীর (প্অগ্নে তব তাড়কৃথাং” ইত্যাদি মন্ত্রের) লেহে 

১৪৫-১৩-৪৬২ অঙ্কগাত আছে, ত্দার। বুঝিতে 

হইবে যে, এ মন্ত্ুটা ১৫ স্বক্জের অয়োদশ 
পক এবং উহার ব্যাথ্যাদি এই গ্রষ্থের 

8৬২ পৃষ্ঠায় আরম্ত হইয়াছে। ] 

অ। 

ব্ষয়। দ/-ধ_পৃঃ। 

অগ্লে তব তাছুক্ণাং দেবেঘস্তা!প্যম। 

লনঃলতে! মঙগতদা দেবান্যক্ষি বিদুুরে। বিত্তং মে আন্ত রোদসী। ১৫-১৩-৪৩৬২ 

অধামন্তে শ্রতে জন্মা অধায়ি বৃষ! ছেদ মতে ধনায়। 

ম| নে! অকৃতে পুরুহুত যোনাধিত্তর ক্ষুধাত্ো। বয় আন্ুতিং দাঃ ॥ ১৩৪-৭--৩৯৩ 

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্ে শুশুঞ|| রয়িং। গন: শোশুচদবং ॥ ৯৭-১--১৪০৫ 

অগ্র্থতীমার্বন। বাচমন্মে কৃতং নো দত্। বৃষণা মনীষাং ! 

অদু[তোহবলে নি হ্বয়ে বাং বৃধে ত নো! ভবতং বাপসাতৌ॥  ১১২-২৪-৭৪৬ 

অমী যে দেব স্থল [অ্রঘা রোচনে দিবঃ | 

কত থতং কদনৃতং ক ওত্বা ব আহ্তির্বিত্ং মে অন রোদলী। ১*৫-৫-৪২৯ 

অমী যে পঞ্চোক্ষণে| মধে) ততুর্মহো দিব; । 

দেবত্রা ছু প্রবাচযং লত্বীচীন! [ন নাবতুর্িত্বং মে অন্ত শোদসী॥  ১০৫-১*-৪৪৭ 

অমী যে লণ্ড রশাযগ্তত! মে নাভিরাততা। 

জিতন্তঘেদারা। ল জামিন রেগতি বিত্বং মে অস্ত রোদসী॥  ১০৫-৯-৪৪৬ 



৭৫9 খখেদ-মংছিভ|| 

বিষয় । সং-খ-পৃ। 

অরুণে! মা সর্তক; পথা যন্তং দদর্শ হি। 
উদ্দিহীতে [নচায্য তষ্টের পৃষ্ট্যাময়ী শিশং মে অন্থ রোদলী॥ ১৯৫১৮ ৪৮১ 

অর্থ॥দ। উ আর্থন অ। জায় যুবতে পাত 

তুঞ্জাতে বৃষ্ং পয়ঃ পরিদায় রশং ছুহে রর মে আন্ত রোদসী॥ ১৯৫-২--৪১৬ 
অর্ধবাঙোহ শোমকমং খাছুএয়ং সুতশুস্ত (পবা মদায়। 

উরুধাচা জঠর আ বুলর্থ গিতের নঃ শৃুহি হুমমানঃ ॥ ১০৪-৯--৪৪৯২ 

অধন্ত নঃ পিতরঃ শ্গুবাচন! উত দেশী দ্রেবপুলে পতাবৃদা। 

রথং ন দুগহসনঃ শুনবে! বিশ্বধান্নো অংহলো নিপ্পণর্তন ॥ ১০৬-৩--৪৯৬ 

ভাব তুনা ভরতে কেওদেদ! আপ জানা ভরত ফেনমুদন্। 

ক্ষীণ আাতঃ কুপলন্য মোষ হতে তে আ্াভাং প্রাণে শিফায়াঃ ॥ ১৪-৩-৩৭২ 

অশ্রপং হি ভূ'রপবন্তর! বাং [ল্সামডফত বা খা স্তাগাহ। 

অপা লোমস্ত প্রয়তী যুনতাধাগী স্তে1ং অনয়মি নবাম্।॥ ১৯৯-২- ৫৭৯ 

আসৌ য। গন। আদিতো দনি গুনা9) কুতঃ | 

নস ধের আতিঞকমে ত মারো নগশ্তব বন্ধ মেঅগ্ত রোদসী॥ ১০৫১৪ ৪২৩ 

আন্ত আব নগ্ভঃ সপ্ত বিভ্রাতি ছ্যানাক্কামা পৃপিবী দর্শতং বপুঃ। 

অন্দে প্ণযানন্্রমসাশিচক শক কমন্্র চরতো [হভ্ণং॥ ১৯২-২-২৮২ 

জং গো আনব হয; পুপা শুতে বাম কাশ 15ৎ। 

তং মা ব্ন্তা।সে]| ৩ বৃকে। ন ভূঞঝজং মুং (পণ্তং মে অন্ত োদদপী॥  ১০৫-৭-৪৩৭ 

গুরু “ভাগ 

আ।। 

আপ তক্ষত লাতহিমামঙহানুতরঃ লাতিং রায় পাতিমদিতে নরঃ। 

নাততিং নো গৈ শন্বাহত লিশ্বহা জাংমমগ|'মং পৃঠনান্ত্ লক্ষণিং ॥ ১১১৩ ৬৫২ 

ত। নে! যায় তঙ্ষত গতএদয়ং জ্রুতে দায় শুভাঙ্গাবতীমিমং। 

যথা ক্ষয়াস পববণীর।| বিশা তন শর্দায় ধালধ। শিপ্দিয়ং | ১১১-২- ৩৪০ 

আ. ভরভং [শক্ষতং ব্রণ জগ্ম। ভন্্রাী অবতং শট; 1 

ইমে নু তে শা হর্স যেভিঃ এণিহং পিতরে। ন আলন্।॥ ১৪৯-৭- ৫৯৪ 

আতে[গশং প্র ঘনিচ্ছন্ত এতন।গ[কাঃ প্রাঞ্গে মম কে টিদাপয়ঃ। 

গৌপস্বনসস্চ্রতন্ত ভুমনাগদ্ইত ললিতুঃ দাগুমো গৃহং ॥ ১১৩-২- ৪১১ 

আআ. মশীযামগারক্ষতত নৃদ্য। আগ ঘৃতং জুহনাম বিশ্ননা। 

তরণিত্বা যে গিতুরস্থ লশ্চির খভনে। বাজমরহাদ্দলো রজঃ | ১১৪ ৬৬২1 

আন1ট]| বর্দাত চারুরাহ জিমনানুর্ধঃ শ্বযশা উগস্থে। ও 
ন৫-৫- উতে হটটুবিষ্টাতুর্জায়মানাৎ প্রধীচী শিংহং প্রতি োবয়েতে। 

পট 

€ ্ রিনার 



গ্রথম জন্টকের মন্্-সুচী | ৭৫৫ 

উ্। ** * 

ই। 
বিষয়। সৃ)-ধ/-পৃঃ| 

ইন্ত্রং কুৎলো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে নিবাহল খামরহ্বদৃয়ে। 
রথং ন ছর্গাদ্পলঃ ম্পানবে। বিখন্মম়ে। অংহষে নিষ্িপর্তুন ॥ ১০৬ ৬ ৫৪৭ 

ইদ্পং মিরং বরুণমগ্রিমূতয়ে মারুতং শর্দো! অদিতিং হনামছে। 

রথং ন ছুর্গাঘগবঃ আুদানলে| লিশস্মামে। আঅংহলে। মিপ্পিগর্ভন ॥ ১৯৬-১-- ৪৯০. 

ইমধ তে ধিয়ং এর ভূর মনো মহামন্ত স্তেতে দিষণা যন্ত্র আনছে। 

তমুখ্লবে চ গ্রগনে চ সামথিনিন্ত্রং দেনাদ;ঃ শবপামবয ॥ ১০২-১ --২৭৮ 

ঈ। 
ঈড়ে গ্াবাপৃথিবী পৃর্বিচিনতয়েইগ্লিং ঘর্মং স্রুচং যামন্িটয়ে। 

য|ভিরে কারমংশায় জিশ্বপণ্ত|গিরধু উ' হ্তিরন| 'গতং ॥ ১১২-৯ -৬৬ 

উ। 

উত্তে শতাবুধলন্ন,টট ভূয় উৎ্লহআ।ড্রিবিচে তবু অনঃ। 
তাম'এং ত। পিত্রথা তিতিষে মহাপ! বৃর়াণি জিরপে পবন ॥ ১৯২-৭-_-৩৯১ 

উদ্যধযমাতি লদিতের বাহু উচত পিচৌ যততে ভীম খণ্থন। 
উচ্ছু দমত্কমজতে লিমন্মানা মডত্যো বদনা জহাতি। ৯৫-৭--৩৯ 

উপ নে! দেব! অগা গমন্তুদিবলাং সামিঃ তুয়মানাঃ। 

ইন্দ ইঞজি়ৈশ্বরুতো। মরুদ্িবাসিটহার্নো আনাতিঃ শর্ম যংলৎ ॥ ১৯৭-২--৫১৮ 

উচে অদ্রে জোসয়েতে ন মেনে গানে ন বাশ। উপ তসুংবনৈ। 

স দক্ষাণাং দক্ষপতিবিভ্লখরন্ত যং দক্ষিণতে। হনির্তিঃ ॥ ৯৫.৩ - ৩৩ 

উরু যে শ্রনঃ গধ্োতি নুদ্দং পিরোচমানং মহিযঞ্। দাম । 

বিশেছিসগ্নে শ্মযশোতিরক্ধোহবন্েছিঃ পাযুতিঃ গাহক়াণ ॥ ৯৫-৯ - %০ 

ধা । 

খনুকণমিজমা হব উতর খতুন্বাজান্মরুতঃ লোমপীতয়ে। 

উন! শিক্রানরুণ। নৃণমাখনা তে নো হিহ্বস্ত লাতয়ে ধিয়ে জষে॥  ১১১-৪--৬৫৫: 

খতুন ইন্ত্রঃ পধসা নবীসানুভর্বাজেতিব্বন্ুতি বনু দাদ; 

যু্ম।কং দেবা আবঃঠাঁন প্রিয়েতি [ভটেম পৃত্শুতীরনুযভাং ॥ ১১০১৭ ৬৩১ 

খায় লং শিশাতু লাতিং লনয)াজিত।জো। আদা আনটু। 

তত্র! মি বকুণে। মামহস্তমদিতিঃ শিল্ধু: থাপনী। উত গো ১১১-২-২৫৯ 

চে 



১৫৬ খাযা-নংহত।। 

এ । 

বিষহ়। 

এতত্যত ইন্্র বৃষ উবুথং বার্ষাগিরা অভি গৃণস্তি র!ধঃ। 

ধগশাশ্ব গ্রহিতিরঘরাষঃ সহদেবো তয়মানঃ লুরাধাঃ | 
এনাজ যেণ বয়মিন্্রবস্তেংভিস্তম বুজনে পর্ধববীরাঃ। 

তঙ্নে। মিত্র বরণে! মামহস্তামদিতিঃ লিদুঃ পৃিবী উত স্তোৌ।॥ 

এব|। নে! অগ্নে লমিধা বুধানে! রেবৎ পাক শ্রবসে বি ভাছি। 

তত্ধে। মিত্রো বরুণে। মামহস্তামদিতিঃ পিদ্ধুঃ পৃথিবী উত্ত ভ্োৌঃ॥ 

এবা নো আঅগ্রে লমিধা বুধাগোরেনৎ গাবক শ্রবলে বি ভাহি। 

তয় মিজে। বরুণে। মামহস্তামদিতিঃ লিদ্ধুঃ পৃথিবী উতত স্তোৌঃ॥ 

এপেক্দ্ায়ী পণিবাংল! নুতন্থ বিশ্বান্থগ্য, লং জয়তং ধনানি। 

তরে! মিতো। বরণে! মামহস্তামদিতি। লিদ্ধুঃ পৃথথপী উত স্বৌঃ॥ 

ও । 

ও ত্যে নর ইন্্রমুতয়ে গুনু' চিতান্ত্ধগ্যো আঅধবনো! অগম্যাৎ। 

দেবাণে। মন্যুং দল শ্চঅন্তে ন আ! বঙ্ষন্ংসুবতাযস বর্ণম্॥ 
(আইজি 

ক। 
ক ইমং বে! ণিণ্যম| চিকেত বলে! মাত র্জনয়ত শ্বধাতিঃ | 

বহছবীনাং গভে| অপলামুগন্থাম্মহান্ কবির্মিশ্চগতি ম্বধাবান্ ॥ 
ক গত পণলি কতরুণন্ত চক্ষণং। 

কদর্যামূণে! মহস্পপাতি ক্ষামেম দুটো বিত্তং মে অন্ত রোদপী ॥ 
ক্ষেতরমব বি মমুস্তেঞ্খনেন এক ং পাত্রযুতনে! জেহমানং। 

উপস্তত। উপমং নাধমান! অমর্ডোষু শ্রন ইচ্ছমানা; ॥ 

গ। 

গোজিতা বাহু অমিতক্রতুঃ লিমঃ কশ্মনবর্ধ্ছতমূতিঃ এজকরঃ। 

অকর ইন্্/ গ্রতিমানমোজপাণা এনা নি হবয়স্তে লিধালনঃ | 

চ। 

চক্রাথে হি লঞ্জা১ঙষে ভদ্ং লত্রীচীন1 বৃজ্জহণ! উত স্থঃ। 

ভাবজগী লঙ্যথ। নিষন্ধা বধ) লোম হধণ। হুষেধাদ ॥ 

দুং-খ-পৃঃ। 

১৪৬-১৭-৯২১৮ 

১৫-১৯-৪8৮৫ 

৯৫-১১-০৫৪৯ 

৯৬ -৯-০০১৪৬ 

১৪৮-১৩- €৭ও 

১৬৪-২-- ৩৩৬৭ 

৯৫-৪- ২২ 

১৪৫-৬--৪৩৩ 

১১৪০,৫-৬২৩ 

১৪২-৬--২৭৬ 

১৯৮-৩-৫২২ 



গুথম সন্টকের মন্ত্-ৃচী ॥ ৭৫৭ 

বিষয় । 

চরম! অপন্য১ভ্তরা জআুপর্ণে। ধাধতে দিবি। 

ন বে! ছিরপ্যনেময়ঃ পদং বিন্দস্তি বিদ্যুত বিশ্তং মে অও রোদদী ॥ ১*৫-১-৪৯৯ 

হুঃ-ধ/-পৃঃ | 

ভা। 

জ।তবোলে শুনবাম লোদমবাতীয়তে! নি হাতি বেদঃ | 
লঃ নঃ পর্যদতি ছুর্গাণি বিশবা নাবেব লিদ্ুং ছুরিতাত্যগিঃ ॥ ৯০-১ -- ১৪২ 

০ 

তি। 

তং স্ব] রথং মঘবন্ প্রাব লাতয়ে জৈত্রং যং তে জআন্ুমদাম লজমমে। 
আদ! ন ইন্র মনল! পুরুটুত ত্বাক্ত্ো। মঘনগ্থর্্থ যচ্ছ নঃ ॥ ১০২-৩-২৮৭ 

ত আদিত্য আ গতা লর্বাভাতয়ে ভূত দেলা বত্রতূর্যোধু শজুবঃ | 

রথং ন হুর্গা্লবঃ ছুদানবে! বিশবন্মকর। অংহলো [নিম্পিপর্তন ॥ ১*৬ ২--৪৯৩ 

তক্ষন,খং আুবৃতং বিল্লানাগলত্তক্ষনূহরী ইন্জরবাহা বুদ্থম্থ। 
তক্ষন্পিতৃভযামৃভবে। যুবত্বমস্তক্ষম্বংলাগ্স মাতরং লচ|ভুলং ॥ ১১১০১ - ৬৪০ 

ততং মে অপত্তু তায়তে পুনঃ স্থাদিষ্ঠ! ধীতিকচণ।য় শস্ততে। 

অয়ং লমুড্র ইহ নিশদেবাঃ স্বাহাকৃতন্ত সমু তৃগএুত ধতব/ ॥. ১১১৬৯৮ 
তত্ত উন্ত্রিয়ং পরমং পরাচৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ গুরেদং। 

ক্ষমেদমন্যদ্দিব্য১ন্যদ লমী পৃচযতে লমনের কেতুঃ ॥ ১৪৩-১--৩২৪ 

ততলবিতা লোহমৃততমানুধদগোহাং যচ্্ুলযন্ত উতন। 

তাং চিচ্চখলমন্তুরগ্জ ভক্ষণমেকং লস্তমবীথুত। চতুবিয়ং | ১১০-৩-৬১৭ 

তদন্থেদং পশ্ঠতা তৃরি পুষ্টং শ্রদিন্ত্রন্ত ধত্বন বীর্য।ায়। 
লগ! অবিদৎসো অধিনাদশ্বান্ত্ল ওষধী; গেকপঃ লস বনানি। ১০৩-৫--৩৪৪ 

তদিশ্রা গ্রেব বীর্ধ)ং চকর্থ যত ললন্তং বজেণ[বোধয়োহ!হং। 

অন্বু স্ব! পত্বীহর্যতং বয়শ্চ বিশে দেলামো অমপলঞ্ তা ১*৩-৭--৩৫৩ 

তদৃচুষে ম'হুষেমা যুগানি কীর্ডেন্তং মঘবা নাম 1দভ্রৎ। 

উপগ্রয়ন্দন্হত্যায় বজ্জী যদ্ধ সৃনুঃ শ্রধসে নাম দধে॥ ১৯৩-৪--৩৩৯ 

তর ইন্জত্তদ্বরুণস্তদগিস্ুদর্দা,, তৎসবিতা চনে! ধাং। 

তশ্ষে। িতে! বরুপো। মামধ্ামদিতিঃ পিদুঃ পৃথিবী উত্ত স্ৌঃ॥  ১*৭-৩-৫২১ 

তমগ্নন্ত শবল উৎলবেধু নরো মরমবলে ত! ধনাগু। 

লো অন্দে চিত্তম্ল গে] তির্ষিদ্মরুত্বাপ্ত্রে ভববিন্ত্র উতী।॥ ১৭৪-৮--১৮১ 

তমীড়ত গ্রথমং ষজ্ঞলাপং বিশ জারীরাহুতমৃ্জলানং। 
উত্ধ। পুর তরতং স্থপ্রদহং দেব। আত ধারজবণোদ।ং। ৯৬-৩-:৭৫ 



প্৫৬ খখ্দ-মংহভ।। 

বিষয়। 

তমুতয়ে। রণম্'রসাতো তং ক্ষেমন্ত ক্িতয়ঃ কৃথ্ত আাং। 

ল বিশ্ব করুণম্েশ একে! মরুহয়ে। ভবতিম্তর উতী॥ 

তন্ত বজঃ ক্রন্দতি স্মতখর্ষা দিবো ন ত্েষো রবথঃ শিমীবন। 

তং লচন্তে লনযস্তং ধনানি মরুঘায়ে। তববিন্্র উত্তী॥ 

শিতঃ কুপেইবহিতো দেবাদ হধত উয়ে। 

তক্ছুশ্রার বৃহস্পতি; বথ'হরণাহ্র শিশু, মে অন্ত রোদলী।॥ 
রিনিষ্টিশাত প্রতিমানমোগপন্তিত্রে। ভূমীনৃূগতে আশি রোচন!। 

অতীর্দং লিশ্বং ভূবনং লবক্ষিথাশক্রগিম্ত্র জন্ভুষা সনাদল। 

তীণি জনা গরিতৃষন্তা্ত লমুদ্র একং দিবোকমগ্য, | 

পুরান এদশং পার্থিগানামৃতুন প্রশানদ্ধি দধাবনষ্ঠ, ॥ 

তং দিগেগ ন পনা রূরেধিধার্ভেবাঙজজা মঘলন্মুহৎমু চ। 

তবাদুগামললে লংশিশীমন্তথ|। ম হশ্ হখনেষু চোদয়॥ 

ত্রধ হি লিখতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভুরলি। অপঃ নমঃ শোসুচদঘং ॥ 

ত্বাং দেবেছু গ্রথমং হবানহে ত্বং বভুপ পৃঙনান্থ লালহিঃ। 

লেঃ কাকমুপমন্্াবুডিনমিদ্ঃ কুণোত প্রসবে বথং পুরঃ ॥ 

তয়েন্র সোমং আুধুমা শুনক্ষ তায হবিশ্চকুমা ত্রন্মবাহঃ। 

ভাঙ নিখুডঃ সগণে! মরুত্তিন্রিন্তজ্রে বহিষি মাদমখ | 

স্বেমং নূপং কুণ্ত উত্তবং যত দংপৃঞ্চনং লদনে গেভিরত্তিঃ | 

কবির প্ং পরিমন্ধটাতে শীঃ ল। দেবতাতা লমিতির্বিভূব ॥ 
শপ লাচ 

| 

দশেযং হষ্টুর্জনয়ন্ত গ্মতন্্!দো। যুসতয়ে। বিভৃজং। 
ভিগ্বালাকং পয ছানধু বিবো5মানং পার পীং নয়ন্তি॥ 

দশাঞ্জিযু।শ্ত এুকভুত এটা পৃথিলযাং শর্ববা নি বহাঁৎ। 

17২ পুঙ্গরেং ৭: শ্বত্বোভিঃ লন পর্যযং লনদপঃ নুবজঃ ॥ 

কিবে! ন দন্ত রেশগো দুধানাহ গন্থালো যন্তি শবলাপপীতাঃ। 

তরছেধা। ললহিঃ পৌন্তেভিদ্বকত্থান্ো ভববিন্ত্র উতী! 

দেনোর্না দেল্াদ'তর্নিগাত দেবস্থ্াতা। এয়তামগাযুচ্ছন। 

তরে মিত্র বরুণো মামহস্ত(মদিতিঃ সিছুঃ পৃথিবী উত স্থো।॥ 

ফতিরভ,তি) পরি পাতমান্ানরিষ্টেতিরস্িনা লৌতগেতিঃ। 

তন্নে। মি! বরুণে। মামহস্তামিতি। দিদুঃ পৃধিবী উত গোঁ।॥ 

আলিশোদ। দ্রালণণগ্তরপ্ত দ্রধিগোদ।; লনরস্ত গুযংলৎ। 

জকিখোদা। বীববগীমযং লো জধিগোদ] বলতে দীর্ঘমাযুং ॥ 

% 
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থম আটকে মনত । 

বিষয়। 

দিযে! নে খিশ্বতোমুগাতি নাবেব পারয়। অপ নং শোগুচদঘং 
থে বিন্ূপে চরতঃ শবর্ণে আন্ান্তা বৎসমুপ ধাপয়েতে। 

হরিবন্তগ্রাং ভবতি শ্বধাবাছ,ক্রে। অন্যপ্তাং দদৃশে ভুবর্চাঃ। 

ধ। 

ধম্বন্তত্রে।তঃ কুথুতে গাতুমুর্দিং শুক্রৈরন্মিভিরতি নক্ষতি ক্ষাং। 

বিশ্বা লনানি ঠরেধু পত্তেইন্তর্নবান্ু চরতি প্রহযু॥ 

ন। 

চাক্তোধাল। বর্ণমামেষ্যানে ধাপয়েতে শিশুমেকং লমীচী। 

াবাঙ্গাম। কষে অন্তর্বি্ভাতি দেব! অগ্রিং পারমন্ত্রবাণ|দ|ং॥ 

ন যত দেবা দেবতা ন মর্ত। আপশ্চন এবলে। আন্তম!পুঃ। 

ল গ্রিক! ত্বক্ষলা ক্ষে। দ্িবশ্চ মরুবায়ো ভবহিজ্ত উতী॥ 

নরাশংলং বাঞিনং বাজয়মিহ ক্ষয়ধীরং পৃযণং মুয়ৈনীমহে। 

রথং ন ছুর্গাধললঃ স্ুদানধে বিশ্বস্থামে। অংহপে! শিশ্পিপর্ভন ॥ 

নব্যং তদৃকৃথ্যং হিতং দেলালং নুগ্রনাচনঙ্থ। 

জতমর্যত্তি পিদ্ধবং লত্যং 'তাতান হুর্ধো বিত্তং মে আন্ত রোদসী! 

নান। হি তব হনমানা জনা ইমে পনানাং ধর্তরবল! বগন্যবঃ। 

আন্রাকং স্মা রদম ভিষ্ঠ সাতয়ে জৈত্রং হীন নিততং মনওব॥ 

নিন্চন্দুণ ধনে! গমপিংশত লদৎপেনাস্থঙ্জতা মাভরং পুনঃ! 

শৌধন্বনালঃ স্বপশ্থঘ। নলো দ্ষিত্রী যুবান। পিতরাকৃণোতন।॥ 

নচ পুর। চ লদনং বুয়ীণাং আাতপ্ত চ জায়মানত্ত চশ্চাং। 

লতশ্চ গোপ|ং ভবতশ্চ ভূরেরবা অগ্রিং ধারায় এণোদাং ॥ 

পূ 

পুরদ্দরা শিক্ষতং বজ্তহস্তাক্ম ইন্গ্রী অনতং ভরেযু। 

তন্রে। মিজে। বরণে! মামহস্তামদিতিঃ পিদ্ধুঃ পৃথিবী উত গ্োঁঃ॥ 

ৃষ্টে। দিবি পৃষ্টে। অগ্নিঃ পৃথিন্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওবপীল। [বধেশ। 

নৈশ্বানরঃ দহল। পুষ্ট! অগ্রিঃ ল নো দিবা ল রিষঃ গাতু নং | 

এ চর্ষণিভাঃ পৃতন|হনেষু প্র পৃণিবা। রিরিচাথে দিবশ্চ। 

প্র লিদ্ুভাঃ গ গিরিভো। মহিত্ব। প্রেপ্র।মী বিশ্বা ভুনাতন্া ॥ 

গ্রৃতি যৎ সত নীাদর্শ দন্তোবেকে। নাচ্ছা লদনং জানতী গাৎ। 

অধ || নে! মঘনঞ্চকু তাঁদন্ম। নো মঘেব নিষষণী পর! দাঃ॥ 

ন্৫৯ 
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সপ 

গ৬৪ গহেদ-সংছ্তি।। 

বিষয়। 

গর মন্দিনে পিতুমদচ্টতা বড়ো য কৃষ্ণগর্ভা নিরহ বিশ্বনা। 

অবন্তবে] বৃষণং হজ্রদক্ষিণং মরুত্বস্তং পখ্যায় হবামহে॥ 

গ্রযতে অগ্রে শরয়ো জায়েমহি প্রতে শবং। আপনা শোওুচদঘং| 

গর মদগ্নেঃ লহন্বতো নিশ্বতে| যস্তি ভাননঃ। আপন শোশুচদঘং ॥ 

শু য্তন্দিঠ এব।ং প্রশ্ম(কাগশ্ সুরয়ঃ। অপ মং শোওুচদঘং | 

ডভ। 

ভূরিকর্দণে বৃষষ্তায় বৃষেঃ সত্যওুমায় স্থুনসাম লোমং। 

যআদৃতাা পরিগন্থীর শুরোধত্যজ্ঞন| বিশজশেতি বেদঃ॥ 

ম। 

মরংস্তে আন্ত বজনন্ত গোপা শয়মিজ্েণ লনুয়াষ বাগং। 

তবে! মিত্রে। বরুণো মামহজ্তামদিতিঃ িদুঃ পৃথিবী উত স্তৌঃ ॥ 
ম! ছেন রশারত নাধখানাঃ পিতাং শত রনুযচ্ছমন।ঃ | 

ইন্ত্রাগ্রিতাৎ কং কৃষণে! মদস্তি তা হাত্রী পিষণায়া উপস্থে॥ 

মাদয়ন্ধয হারিতির্ষে ত ইমা লিষ্যন্থ শিপ্রে বিস্জন্ব ধেনে। 

আ1ত্বা শ্রশিপ্র হয়ে বহতৃশন্ হবানি প্রতি নে! জুযদ্ব ॥ 

মা নো বদীরিম্র মা পরাদ। মা নঃ প্রিয়! তোগনানি গ্র মোধীঃ। 

ভাওু। ম। নো মধলগুঞ্ধ নিঠেন্স। নঃ পাঞ্জ। তেৎ লহজামুষ। পি ॥ 

মোষু দেবা অপ; শ্ব১রব পা্দি দিলস্পরি। 

মা লোম্যন্ত শত্তুনঃ শৃনে ভূম কদাচন বিশ্বং মে অন্য রোদলী। 

য। 

যঃ শুরেতির্ব্যো যশ্তচ ভরুভির্মোধাবতিছ মতে যশ্চ জিগু]তিঃ| 

ঈন্রং যং বিশ্বা ভুবনাভি লন্দধুদ্মরত্বন্তধ লধ্যায় হবামহে॥ 

য ইন্দ্রাপী চিওতমো। রূপো নামি বিশ্বানি ভুবনাঁন চষ্টে। 
তেন| যাতং লরণং তশ্থিবংল।থ। সোমন্ত পিষতং সৃতশ্থী॥ 

যজ্ঞং পৃচ্ছামালমং ল হতে! লি বো্গ্তি। 

ক খতং পুর্বাং গহং বন্তদিগুতি নৃতনে বিভুং মে জন্ত রোদলী। 

যজ্ঞ। দ্েবানাং প্রঠেততি নুয়মাদতা]লে! তবত। মুলরগ্তঃ। 

| বোহর্বাী শুমতিবিবৃত্যাদংহেশ্চিদ্ত|। বরিলোনিততর।সৎ | 

যদবপং গ্রাপমং বাং বৃণালে! ৩ য়ং লোমে। অন্ুনৈর্নো বিহনাঃ। 

তাং লতযাং অন্ধানভ]। হি যাতমথা লেমন্ত (পিবতং জুন । 
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গুধম আষ্টকের মন্-সূটী। 
বিষয় । 

ধরিক্্রাধী অবমগ্তাং পৃথিধ্যাং মধ্যমন্তাং গরমন্তামুত ুঃ। 
অত; পরি নৃষণাব! হি যাতমধা! লোম শিবতং নুৃতগ্থ। 

যদিজামী উদিত ভুর্ধযপ্য মধ্যে দিবঃ স্বধয়! মাদয়েখে। 
অতঃ পরি বৃধগাব। হি যাতমথ| পোমল্য পিবতং সুতল্য | 

যদিম্্াম়ী দিবিষ্ঠো যৎ পৃথিব্যাং যৎ পর্বতে ঘোবধীঘগ্ন,। 
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা লোমল্য পিবতই স্থাতল্য ॥ 

ঘদিজ্্রাী পরমন্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমল্যমবমদ্যামুত গ্ঃ। 

অতঃ পরি বৃষণাব! হি যাতমথ। লোমল্য পিবতং ন্ৃতলা॥ 

বদিন্্রাী মদথঃ শ্বে ছুরোপে যদতরক্ষণি রানি বা যজব্রা। 
অতঃ গরি বৃষণাব|! হি যাতমথা লোমল্য পিবতং সুতল্য॥ 

বদলী যছষু তুর্বশেযু বন্দ হাষনুষু পুরুষু স্থঃ। 
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথ! লোমল্য পিবতং স্ুতল্য ॥ 

বা মরুত্বঃ পরমে লধন্থে যঘ্বাবমে বৃ্নে মাদয়ালে। 
অত আয়াহাধবরং নো জচ্ছ। স্বায়। হবিশ্তকুমা লতারাধঃ ॥ 

ল্য গ্যাবাপৃথিবী পৌংপ্যং মহগ্যপ্য ব্রতে বরণে! বলা স্্যঃ। 
যলোন্্রস্য পিন্ধবঃ লশ্চতি ত্রতং মরুত্বস্তং সথ্যায় হবামহে। 

যল্যাজঅং শবল। মানযুকৃথং পরিভুজত্রোদসী বিশতঃ শীং। 
ল পারিষত ক্রতুতির্দন্দদানে! মকুত্বান্ত্রে। ভবতিম্ত্র উতী॥ 

ধল্যানাওঃ হুর্যল্োর যামো অরেতরে বৃত্রহ! গুদ! অন্ভি। 
বৃষস্তমঃ দখিভিঃ স্বেভিরেবৈর্মরুত্বানে। ভবতিন্র উতভী॥ 

ধানীস্ত্রমী চক্রধুব্বীরধ্যাণি যানি রূপাথুাত বৃষ্ণানি। 
যা বাং গ্রত্বনি লখ্যা শিবানি তেভিঃ লোমপ্য পিবতং আুতলা। 

বাতিঃ কুৎলমাজ্জ্নেয়ং শতক্রতৃং প্র তুর্ধাতিং প্র চ দণভীতিমাবতং | 
যাভিধ্বপত্তিং পুকুষস্তিমাব্তং তাতির যু উতিতিরহ্িন! গতং | 

বডি; কশানুমলনে ছুবন্তধো জবে যাঁভি্ধনো অর্বস্তমাবতং। 
মধু প্রিষং ভরখো হৎসরড ত্যন্তাতির যু উতিতিরখিনা গতং*॥ 

যাভিঃ পঠর্্ব! জঠরম্ত মজুনাধির্লাদীদেচ্চিত ইন্ধো অজায়া। 
যাতিঃ শর্ষযাতমবধো। মহাধনে তাতির ফু উতিভিরশ্বিনা গতং ॥ 

নাতি; পত্রীর্বিমদায় নু[হথুর। ঘ বা যাভিররুণীরশিক্ষতং। 
ধাতিঃ গুদাম উহথুঃ হ্ুদেব্যং১ তাতির যুউতিভিরশ্বিন৷ গতং ॥ 

বাভিঃ পরিজ]! তনয়ঙ্ত মজ্]না দ্বিমাত| তু তরণির্বিভূষতি। 
যাতিস্ত্রিমস্তরভবদিচক্ষণত্তাভির যু উতিভিরশ্বিল। গতং॥ 

যাতিঃ শচীভির্বষণা পরার প্রান্ধং শোণং চক্ষল এতবে কথ; । 
ষাতির্ব্তিকাং গ্রলিতামযুঞ্চতং তাতির যু উতিভিরশ্বিল! গতং ॥ 

যাতিঃ পস্তাতী ভবথে। দদাগষে ভুজ্যুং যাতিরবথো যাতিরধ্রিগং। 
ওম্যাবতীং দুতরাম্তত্বতং তাভির ধু উতিভিরখিনা গতং। 

বাতিঃ গুচস্তিং ধনলাং ছুষংলদং তণ্তং তর্দমোম্যাবস্তমঞ্জয়ে। 

যাতিঃ পৃ্িগং পুরুকুত্পমাবতং তাতিন যু উতি[তরশ্বিনা গতং। 
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নট খখেদ-সংহিতা। | 

বিষয় । হঃ-ধ।-পৃঃ | 
বাভিঃ লিন্ধুং মধুমস্তমলশ্চতং বলিষ্ঠ যাভিরজরাবজিত্বতধ। ৃ 

যাতিঃ কুৎসং শ্রুতর্ধ্যং নর্ধযমাবতং তাভির ফু উতিভিরখিনা গতং॥  . ১১২-৯--৬৯৫ 
যাঁতিঃ হুদান ওশিজায় বণিতে দীর্ঘশ্রবসে, মধু ফোশো অক্ষরৎ। 

বঙ্গীবস্তং স্তোতারং যাভিরাবতং তাভির যু উত্তিভিরক্বিনা গতং | ১১২*৯১ল৭৪১ 

সাভিঃ সুর্য পরিযাথঃ পরাবতি মন্ধাতারং ক্ষেত্রপত্যেষাবতং। 
যাতির্বিগ্রং প্র ভরঘ্বাজমাবতং তার ধু উতিভিরশ্িনা গতং॥  ১১২-১৩--৭*৭ 

বাভির্নরং গোষুযুধং নৃষাহে ক্ষেত্রপ্য লতা তনয়স্য জিতথঃ। 
যাভী রথণা অবথে যাতিরব্বতত্তাডির ধু উতিভিরখিলা গৃতং॥  ১১২-২২--৭৩৯ 

যাভির্নর| শয়বে যাভিরক্ত্রয়ে যাতিঃ পুরা মনবে গাতুমীষধু!। 
যাভিঃ শারীরাজতং হুযমরশায়ে তাভির যুউতিভিরশ্বিনা গতং॥  . ১২২-১৬৯৭১৭ 

নাতিম্মহামতিথিথং কশোজুবং দিবোদাদং শহ্বরহত্যে আবতং। 
যাতিঃ পূর্ভিগ্থে অ্রপবন্থযুমাবতং তাভির যু উতিতিরশ্বিনা গতং ॥  ১১২-১৪--৭১০ 

বাঁভির্বস্ং বিপিপানযুপস্থতং কলিং যাভির্ব্িতজ।নিং ছুবসাথঃ। 
াতিববাশ্বমুত পৃথিমাধতং তাভির যু উতিভিরশ্িনা গতং॥ ১১২-১৫--৭১৪ 

নাঁভাব্বশগলং ধনদামথর্বধ্যং পহশ্রমীহ্না আজাবজিঘতং। 
যাতিরবশমন্্যং প্রেণিমাবতং তাভির; যু উতিজ্ির্িনা গতং | ১১২-১০ ৬৪৮ 

থভিরঙ্গিরে! মনসা নিরণ্যখোহগ্রং গচ্ছথো! বিবরে গোজবর্ণঃ। 
বাতির্ধানুং শৃরমিষা লমাবতং তাভির যু ভাতভিরশিনা গতং ॥. ১১২-১৮- ৭২৪ 

যাতিবস্তকং জলম|নমারণে.ভুজ্যং যাভিরব্য থিভিজি জন্বথুঃ। 
গাণ্তিঃ কর্কন্ধুং বধ্যং চ জিন্বণস্তাভির যু উতিভিরশ্বিনা গতং ॥  ১-১১২--৬৮৫ 

বাতী রগ!ং ক্ষোদসোদ।; পিপিহথুরনস্বং যাতভী রথমাবতং জিষে। 
বাডিস্ত্রিশোক উল্তিয়া উদজতং তাভির যু উতিভিরশিন| গতধ॥ ১১২-১২-৭35 

বাভী রেভং নিবৃতং লিতমন্তা উদ্নানমৈরয়তং দবর্দশে। 
যাতিঃ কথং প্র লিষালত্তমাবতং তাভির যু উতিভিরখ্িন! গতধ॥ ১১২-৫-৬৮১ 

যাবদ্দিং ভুবনং বিশ্বমন্থারুব্যচা বরিমত! গভীরম্। 
তাঝা অং গাতবে লোমে! জদ্বরমিজ্জামী মনলে যুবত্যাম্॥ ১০৮০২৫২১ 

যুযোপ নাতিরূপরস্তায়োঃ প্রপূর্বাতিত্তিরতে রা শুরঃ। 
ভাগ্লী কুলিশী বীরপত্ধী পয়ো হিম্বান! উদদভির্ভরস্ত্ে ॥ ১০৪-৪--৩৭9 

থু”ং তালাং দিবান্ত প্রশাপনে বিশাং ্য়ণেো অমৃতল্ঞ মজনুন!। 
ঝাভির্দেগ্রমন্থং১ পিশ্থথো নর| তাভির মু উতিভিরশ্িন। গতং। ১১২-৩- ৬৭০ 

বুবাভ্যাং দেবী ধিষণ| মদায়েন্্ায়ী পেমযুশতী নুনোতি। 
তাবশ্বিনা ভদ্রহত্ত। সুপাণী আ ধাবতং মধুণা পৃথ্ভ মগ্ন, | ১৪৯-৪ ৫৮৮ 

যুঝামন্ত্র/গ্রী বসুনে| বিভাগে তনস্তমা শুশ্রব বৃত্রহতে]। 
তানাসগ্ভা বর্হিধ যজ্ষে অশ্বিন এ চর্ষণী মাদয়েখাং সুত্ভন্ত॥ ১০৯-৫ -৫৯২ 

যুধোগ্গানায় সুতরা অলশ্চতো রথমা তন্ুর্বচলং ন মন্তবে। 
যণ্ডি্দিয়াহবথ; বর্ধন্িষ্য়ে তাতির যু উতিতিরশ্বিন! গতং | ১১২'২- ৬৭৭ 

মো আঙ্থানাং যে! গনাং গোপতির্বশী য আরিতঃ কর্্মগিকর্মীণি স্থিবঃ। 
নীলোশ্চিদিজ্ত্। যো অনু্বতো বধো! মরত্বস্তধ লধ্যায় হবামহে।  ৯*১-৪--২৪ 



প্রথম অন্টকের মন্্-সূচী | ৬৩ 

বিষয়। নুঃ-খ/-পৃহ। 

যোনি ইন নিষদে অকারি তমা নিষীদ ম্বানো নার্বব!। | 

বিযুচ্যা বয়োহবলায়ানোষ! বস্তোর্ববহীয়লঃ প্রপিন্ধে। ১০৪-১ --৩৬২ 

যে। বিশ্বন্ত জগতঃ গ্রাণতম্পির্ধে ব্রঙ্গণে গ্রথমো! গা! অবিন্দৎ | 

ইঞ্দের যো দহ্ারধরী1 অবাতিরন্সরুত্বন্তং লথ্যায় হবামহে॥ ১৪১-৫--২৫* 

যে। ব্যংলং জাহাযাণেন মন্্ুনা যঃ শন্বরং যো অহন পিগ্রমব্রতং। 

ইস্তে। ভূ শুষমশ্ডযং ন্যারণতরুতবত্তং লথ্যায় হবামহে॥ ১*১,২-২৩৭ 

ঝা । 

রায়ে। বুগ্নঃ লঙগমনো। বন্্াং যজন্ত কেতুর্মসাধনো বেং। 

অমৃতত্বং রক্ষমাণাল এনং দ্বেবা আগ্রং ধারয়ন্্রলিণোদ[ং ॥ ন৬-৬-৯* 

রুদ্রাণামেতি প্রদিশ। নিচক্ষণে। রুদ্রেভিরধোষা তগতে পৃথু জয়ঃ। 

ইল্্রং মনীষ। অভ্যর্চতি শ্রুতং মরুত্বন্তং লখ্যায় হবামহে॥ ১০১-৭--২৫৮ 

রোহিচ্ছ্যাবা সুমদংগুল্ লামীর্দক্ষা। রায় খভাশ্বস্ত। 

বষধস্তং বিভ্রতী ধুধু রথং মন্দ্রা চিকেত নাহ্ষীযু নিক্ষু॥ ১৯০-১৬-২১৩ 

ব। 

বয়ং জয়েম তয়! যুজ। বৃতমন্ম।কমংশযুদবা ভরেভরে। 

অস্মভ্যমিন্ত্র বরিবঃ সুগং কৃধি গু শজণাং মঘব্ ফা রুজ॥ ১০২৪ - ২৯০ 

বাগেভির্নো বাজলাতাববিডড়াতূমী। ইন চিত্রমাদর্ধি রাধঃ। 

তন্নে। মিক্ঞো। বরুণে! মামহস্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত ঘ্যোৌঃ॥  ১১*-৯-৬৩৯ 

বিশাহেন্ত্রোে অধিবক্ত। নো জন্তরপরিহ্বতাঃ লন্ুয়াম বাজং। 

তর [মতো বরুণো মামহস্তামাদাতঃ লিদুঃ পৃথিবী উত গোঃ ॥ ১০০১৯ ২২৮ 

বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবন্ত। নো অস্বণরিহ্বতাঃ লহুয়াম বাজং। 

তরে। নিতো বরুণে। মামহস্তামদিতিঃ লিঃ পৃথিবী উত ঘৌ$ ॥ ১০২-১১ ৩২৯ 

বিটা, শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাপঃ পণ্ডে। ভমৃতত্বমানশ্রঃ 1 

লৌধন্বন! খতবঃ স্রচক্ষল লব্ঘত্লরে লমপৃচ্যন্ত ধীতিতিঃ ॥ ১১০-৪-_-৮২০ 

বিহাখ্যং মনল। বন্ত ইচ্ছন্িন্ত্রাগী জ্ঞান উত বা লজাতান। ্ 

নানা যুবৎ প্রবতিরন্তি মহাং ল বাং ধিয়ং বাজয়স্ীমতক্ষং। ১৩৯-১-৫৭৩ 

বহল্পতে সদমিক্নঃ সুগং কৃধি শং যোরততে মনুর্হিতং তদীমহে। 

রখং ন জুর্গান্পবঃ সুদ।নবে| বিশ্ব্গানো অংহলে নিম্পিপর্তুন। ১০৬,৫৫৪ 

বৈশ্বানর তব তৎ লত্যমন্ত্মানগয়ে। মঘবানঃ লচস্তাং। 

তক্ধ মিত্রে। বরণে! মামহস্তামদিতিঃ দিদ্ুঃ পৃথিষা উত্ত গ্বোঃ॥. ৯৮১৩-১৩৬ 

বৈশ্বানরস্ত লুমতৌ হাম রাজ! হি কং তুবনানামভিভ্রীঃ। 

ইতো। জাতে। বিশ্বমিদং বি চট্টে বৈশ্বানরে। যততে শুর্য্যেণ | ৯৮-১--১২৬ 

বরহ্ম। কুণোতি বকুণো গতুবিদ্ং তমীমহে। 

ব্যরণেতি হুদ]! মতিং নন্যো জারতামৃতং বিত্ং মে অন্ব রোদলী ॥ ১৫-১৫-২৪৬৯ 

প। 

শুষ্ণং পিগ্রুং কুষবং বৃক্জমিন্্র ফদাবধীর্বিব পুরঃ শঘরপ্। 

তন্নে। মি বরুণে। মামহস্তামদিতিঃ দিদ্ুঃ পৃথিবী উত গোঃ॥  ১৯৩-৮ ৩৫৭ 



ণ৬৪ খাখেদ-সংহিত।। 

ল। 

বিহয়। দ-থ-পৃ)। 
লং ম! তপস্তযত্তিতঃ লপত্ীরিষ পর্শবঃ। 

মুষে! ন শিশ্ন বাদস্তি মাধাঃ স্তোতারং তে শতক্রতো 
বিতং মে অন্ত রোদলী। ১৪৫-৮-৮৪৪২ 

ল গ্রামেতিঃ গনিত! ল রথেভির্বিদে বিশ্বাতিঃ কুঠিভিত্ঘ১গ্ঠ | 
ল পৌংস্েতিরতিভূরশস্তীর্ঘরুত্বার়ে। ভবদ্বিন্্র উতী॥ ১৪৯-১০--১৮৮ 

ল জাতৃতর্। শ্রদ্ধধান ওজ$ পুরে! বিভিন্বনচরদ্ি দালী। রি 
বিহামবজিন্দস্তবে হেতিমন্তার্ধযং লহে। বর্ধয়। তায়মিজ ॥ ১৯*৩-৩ _ ৩৩৪ 

ল জামিভির্যং লমজ্জাতি মীহেলংজামিতির্বা পুরুহুত এবৈ: | 

অপাং তোকন্ত তনয়গ্ত জেষে মরুত্বায়ে! তবন্িন্র উতী॥ ১৯৪-১১--১৯২ 
তো হোতা মন্দা! দেব। অচ্ছ! বিডুষ্টরঃ | 

অগ্ির্ঘব্যা ন্ুষদতি দেবো দেবেষু মেধিরো বিশ্বং মে অন্ত রোদলী॥ ১*৫-১৪--৪৬৫ 
লত্বং ন ইন্দশ্র্যে লে! অপশ্বনাগাত্ব আ তজ জীবশংলে। 

যাস্তরাং ভূজম| রীরিষো নঃ শ্রদ্ধিতং তে মহত ইন্দিয়ায়। ১*৪-৬--৩৮৮ 
ল ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্েগ হত্বা নিরপঃ লপর্জ | 

অহন্নহিমভিনদ্রোছিণং বাহম্থাংলং মঘবা শচীভিঃ ॥ ১*৩-২- ৩২৯ 
ল নঃ লিদ্ুমিব নাবয়াতি পর্যঃ শ্বত্তদ্ে। অপ নঃ শোগুচদঘং ॥ ৯৭-৮--১২৩ 
ল পূর্বয়। নিবিদা কন্/তায়োরিমাঃ প্রথা অজনয়ন্মনূনাং। 

বিবন্বত| চঙ্গল! গ্যামপম্চ দেব! অগ্নিং ধারয়ন্্রবিণোদাং | ৯৬০২ -- ৭ 

দ প্রতুথ! লহল! জায়মানঃ লদ্ভঃ কাব্যামি বড়ধত্ত বিশ্ব!। 

আপশ্চ মিআং ধিষণ! চ লাধন্দেব। অগ্নিং ধারয়ন্্রবিপোদাং॥ ৯২-১--৬৪ 
ল মন্যুমীঃ লমদনন্ত কর্ধান্মাকেতির্নতিঃ হুর্ধযং লনৎ। 

অন্বিন্নহন্ত্লৎপতিঃ পুরুহ্থুতে। মরুত্বাম়ো ভবত্িজজ উতী।॥ ১০-৬-১৭১ 
ল মাতরিখ! পুরুবারপুন্টিিদদগ!তুং তনয়ায় লর্ববিৎ। 

বিশং গোপা জনিতা রোদন্তোর্দেব! অগিং ধারয়জবিণোদাং | ৯১৬-৪ ৮৪ 
ঈমিদ্ধেষগ্রিষানজান| যতক্রচ। বর্ঠিক তিন্ভিরাণ!। 

তীব্রৈ লোমৈ£ পরিষিজেিররর্বাগেজাদী লৌমনলায় যাতস্। ১০৮-৪-৫৩৭ 
যে বৃযা বৃষ্টেতিঃ লমোক! মহো। দিবঃ পৃথিবাশ্ লম্রাট্। 

লতীনলত্ব। হবো! ভরেধু মরুত্বায়ো ভবদ্ধিজ উতী ॥ ১০৪-১০১৫৭ 
ল বভ্ততৃদন্থুহ! ভীম উগ্রঃ লহম্রচেতা/ শতনীধ খত।। 

চত্রীষে। ন শবল! পাঞ্চজজগযে। মকুত্বাগ়ে! তবত্বিতা উতী॥ ১৪০০১২--১৯৭ 
ল লব্যেন মতি ব্রাধতশ্চিৎ ল দক্ষিণে লংগৃীত। কৃতানি। 

ল কীরিণ। চিৎ লনিত] ধনানি মকুত্বা়ে। ভবতিজ্জ উতী।॥ ১৪৯-৯--১৮৪ 

ল হৃনুত্ির্ন রু্রেভিথত। নৃষাহো লালহব', অমিজোন। 
লনীড়েতিঃ শ্রবন্তানি তুর্ববন্মকানে! ভবদ্ষিজ্র উতী। ১৯০-৫--১৬৭ 

গুক্ষেত্রিয়া গুগাতুয়া বলয়। চ হজজামছে। আপ ন;ঃ শোশুচদথং | ৯৭-ই--১ 

সুপর্ন। এত আলতে মধ্য আরোধনে দিবঃ। 

তে পেধস্তি পথো বৃকং তরস্তং যহ্বতীরপে| বিত্বং দে অন্ত রোদলী- ১*৪-১১- ৪৫৪ 

পো অঙ্গিরোতিরূজরন্তমে! ভূহ্যা! বৃহতি; লখিতিঃ লখা লম। 
গগিতিগ্গী গাতুভির্জেষ্ঠে! মরদ্বায়ে! তবতিজ উতী। ১০৪-৪--১৬৩ 

প্রথম অষ্টকের লণ্ডদ অধ্যায়ের মন্ত-দুচী লমা। 
জারা টি ররর 
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